
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Bezenšek 

 

Model izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o 

vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra 

 

Doktorska disertacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Bezenšek 

 

Mentorica: doc. dr. Marta MACEDONI-LUKŠIČ 

Somentorica: prof. dr. Mojca JURIŠEVIČ 

 

 

Model izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o 

vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra 

 

Doktorska disertacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2019 



  



i 
 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Iskrena zahvala tebi Timotej, sinčku Zalu in celotni moji družini za srčnost, podporo in 

razumevanje v najbolj ključnih trenutkih… 

 

Iskrena zahvala mentorici dr. Marti Macedoni-Lukšič za njeno modrost, podporo in vero v 

moje delo. Hvala Inštitutu za avtizem, zavodu za razvojno medicino, Ljubljana, ki je odprl 

svoja vrata in mi omogočil znanstveno raziskovanje…  

 

Iskrena zahvala somentorici dr. Mojci Juriševič 

za njeno znanje, nesebično pomoč in vodenje … 

 

Iskrena zahvala Esther Thomas, MSc BCBA, za izjemno supervizijo …   

 

Iskrena zahvala šolam, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, otrokom z MAS in 

njihovim staršem za sodelovanje, odprto srce in zaupanje … 

 

Iskrena zahvala dr. Urši Lamut, dr. Esteri Žalik, Nataši Rudež, Aleksandri Rožič, Andreji 

Pinter, Iztoku Krajncu in vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli k doktorskemu delu in me 

spodbujali … 

 

Iskrena zahvala Evropski uniji in Univerzi v Ljubljani za sofinanciranje doktorskega študija v 

sklopu štipendije '' Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje 

sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov-generacija 2011''… 

 

… hvala vam, ker ste verjeli vame in bili z mano ves čas na tej poti do vrha … 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA  

 

Izjavljam, da je doktorsko delo z naslovom  Model izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra rezultat 

lastnega raziskovalnega dela. 

asist. Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped. 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Povzetek 

 

Pri obravnavi otrok z avtističnimi motnjami (MAS) je zelo učinkovit vedenjski pristop po 

načelih Uporabne vedenjske analize (angl. ''Applied Behavior Analysis'' ali krajše ABA). V 

okviru raziskave je bil oblikovan nov slovenski model izobraževanja (model SI-VP) specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov (SRP) o vedenjskem pristopu (VP) po načelih ABA za delo z 

otroki z MAS. Kvalitativna raziskava je temeljila na evalvacijskem pristopu raziskovanja 

posameznih proučevanih primerov (implementacija modela SI-VP z vidika proučevane ciljne 

skupine: SRP – otrok z MAS – starši otroka z MAS). Učinkovitost novega modela SI-VP je bila 

proučena pri vseh treh skupinah udeležencev: SRP (ocena kompetenc teoretičnega in 

praktičnega področja VP; proučitev individualiziranih programov glede vključenosti vsebin s 

področja VP; evalvacija implementacije VP v prakso; evalvacija izvedbe procesa 

izobraževanja), otroci z MAS (ocena neželenega vedenja), starši otrok z MAS (ocena neželenega 

vedenja njihovega otroka;  ocena modela SI-VP). Analiza IP-jev pred vključitvijo v model SI-

VP odraža stihijski pristop k načrtovanju obravnave neželenega vedenja otrok z MAS s strani 

SRP-jev. Rezultati evalvacije zaključenega modela SI-VP so pokazali dvig kompetentnosti 

SRP-jev na predmetno specifičnem področju VP. Implementacija modela SI-VP v prakso s 

strani SRP-jev je prinesla številne prednosti v smislu večje objektivnosti, boljšega sodelovanja 

s starši, kompetentnosti, beleženja vedenja, senzibilizaciji za vedenje, večji motiviranosti in 

odzivnosti otroka z MAS. Rezultati so po drugi strani pokazali pomanjkljivosti v smislu 

časovne stiske, težav pri načrtovanju podpornega vedenjskega načrta, uporabe instrumentarija 

ter razumevanja nekaterih načel VP. SRP-ji so pozitivno ocenili supervizijo, dolgoročnost 

modela SI-VP, kombinacijo teorije in prakse, skupinsko obliko izobraževanja ter strokovno 

relevantnost vsebin. Po drugi strani so imeli težave s časovno stisko in oddaljenostjo kraja 

izobraževanja. Pri SRP-jih so se po zaključenem modelu SI-VP pokazale znatne spremembe pri 

senzibilizaciji in/ali obvladovanja neželenega vedenja otroka z MAS, pri čemer je izbor 

prioritetnega neželenega vedenja in funkcionalne ocene sovpadal s starši otrok z MAS. Starši 

so opazili in bili zadovoljni z obvladovanjem neželenega vedenja otroka z MAS, kar so 

opredelili kot napredek v vedenju, primerno obliko pomoči in načina dela z otrokom, 

uporabnost prejetih napotkov ter razbremenitev v družini. Po drugi strani se je težavnost 

uporabe VP v praksi doma pokazala kot ena izmed pomanjkljivosti. Glavna prednost modela 

SI-VP je v tem, da temelji na implementaciji v šolsko okolje in predvideva nizko intenziteto 

dela z otroki z MAS. Nov, nacionalno prilagojen model izobraževanja SI-VP smo primerjali z 

obstoječimi uveljavljenimi modeli v svetu. 
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Ključne besede: 

Slovenski model izobraževanja po načelih vedenjskega pristopa (model SI-VP), vedenjski 

pristop (VP), Uporabna vedenjska analiza (ABA), otroci z motnjami avtističnega spektra 

(MAS), specialni in rehabilitacijski pedagogi (SRP), starši otrok z MAS. 
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Abstract 

 

When treating children with autism spectrum disorders (ASD), behavioural intervention (BI) 

according to the principles of Applied Behaviour Analysis (ABA) proved to be very efficient. 

A new Slovenian model for educating special education teachers (SET) for applying BI while 

working with children with ASD (model SI-VP) was developed as part of the research. The 

qualitative research was based on the evaluation approach of the multiple case study 

(implementation of the SI-VP model from the perspective of the target group: SET - child with 

ASD - parents of a child with ASD). The efficiency of the new SI-VP model was examined in 

all three groups: SET (evaluation of theoretical and practical competences of BI; the study of 

how behaviour intervention is included into individualized programmes (IP); evaluation of 

implementation of BI in practice; evaluation of performed education process), children with 

ASD (evaluation of challenging behaviour), parents of children with ASD (evaluation of 

challenging behaviour of their child, evaluation of the SI-VP model). The IP analysis before 

being added to the the SI-VP model reflects that the treatment planning of challenging 

behaviour of children with ASD was unmanageable by the SET. The results of the evaluation 

of the completed SI-VP model showed the increase in the competence of the SET in the field 

of the BI. Implementation of the SI-VP model into practice by SET has brought many 

advantages in terms of greater objectivity, better cooperation with parents, competence, 

behavioural recordings, sensitization of behaviour, increased motivation and responsiveness of 

the child with ASD. On the other hand, the results showed deficiencies in terms of time 

constraints, difficulties in planning a supportive behavioural plan, the use of instrumentation 

and the understanding of some BI principles. SET positively evaluated the supervision, the 

long-term nature of the SI-VP model, the combination of theory and practice, the group form 

of education, and the professional relevance of the content. On the other hand, they had 

problems with the time constraints and distance of the place of education. After the completion 

of the SI-VP model significant changes were shown in how the SET treated the sensitivity and 

/ or controlled the challenging behaviour of the child with ASD. The selection of priority 

challenging behaviour and functional assessment by the SET coincided with the selection of 

parents of children with ASD. Parents were satisfied with controlling challenging behaviour of 

child with ASD when using BI. They could identify the progress in behaviour, the adequate 

form of help and way to work with the child, the usefulness of the received instructions and the 

relief in the family. On the other hand, the difficulty of using the BI in home environment has 

proven to be one of the disadvantages. The main advantage of the SI-VP model is that it is based 
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on implementation in the school environment and provides low intensity of work with children 

with ASD. We compared the new nationally-adjusted SI-VP model with the existing established 

education models in the world.      

 

Key words: 

Slovenian education model for applying behavioural intervention (model SI-VP), behavioural 

intervention (BI), Applied Behaviour Analysis (ABA), children with autism spectrum disorders 

(ASD), special education teachers (SET), parents of children with ASD. 
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1 UVOD 

Leta 1943 je Kanner prvi predstavil koncept avtizma in ga opredelil kot vzorec nenavadnega 

vedenja, ki je pri otroku prisoten že v času zgodnjega otroštva. Precejšnje obdobje po tem je 

avtizem pomenil redko obliko bolezni (Daley, 2002), vse do 90-ih let, ko je njegova pogostost 

pričela postopno naraščati. Opredeljujemo ga kot kakovostno spremenjeno vedenje na področju 

socialne komunikacije in interakcije ter prisotnost ozko usmerjenih, ponavljajočih se vedenj, 

interesov in aktivnosti (American Psychiatric Association, 2013) in ga trenutno uvrščamo med 

najpogostejše razvojno-nevrološke motnje (Center for Disease Control and Prevention, 2014). 

Klinični znaki za postavitev diagnoze motenj avtističnega spektra (MAS) so običajno prisotni 

že v zgodnjem obdobju razvoja. Možno je, da znaki v celoti niso očitni, vse dokler zahteve s 

socialnega področja ne presežejo omejenih kapacitet. Motnja je vseživljenjska in povzroči 

klinično pomemben primanjkljaj na izobraževalnem, zdravstvenem in socialnem področju.  

 

V slovenski zakonodaji je leta 2011 prišlo do pomembne spremembe opredelitve otrok z MAS 

kot posebne skupine otrok s posebnimi potrebami (OPP) (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011) (ZUOPP). Posledično predstavljajo otroci z MAS specifično 

skupino učencev in glede na to se zanje predvideva tudi poseben način učenja. Bistveno je, da 

različni strokovnjaki, predvsem pedagoški delavci, ki ob starših preživijo tudi največ časa z 

otroki z MAS, poznajo specifične pristope dela z njimi, da bi jih zmogli učinkovito poučevati 

in jih spodbujati k samostojnosti. Zgodnje učenje po vedenjskih pristopih (VP) je dokazano 

najučinkovitejše. Doprinese k pomembnemu, celovitemu in trajnemu napredku otrok z MAS 

na področju kognitivnega funkcioniranja, socialne komunikacije, igre, upada neželenega 

vedenja in bolj prilagojenega vedenja otrok z MAS (Matson, 2009). VP po načelih Uporabne 

vedenjske analize (ABA) predstavlja enega izmed znanstveno največkrat potrjenih pristopov 

pri delu z osebami z MAS, kjer gre za sistematično uporabo načel vedenja in učenja (Lovaas, 

1987). Obstajajo različni modeli, kako se načela ABA lahko izvajajo in implementirajo v okolje 

(Handleman in Harris, 2001), kar opredeljuje tudi način izobraževanja strokovnjakov za delo z 

njimi. V sklopu zakonodaje smo v slovenskem prostoru oblikovali rešitev glede opredelitve 

motnje ter vključitve otrok z MAS v primeren program vzgoje in izobraževanja (VIZ), vendar 

to samo po sebi še ne pomeni nujno zadostne pomoči, saj velikokrat vidimo, da pomanjkljivo 

znanje strokovnjakov o primernem pristopu otežuje kvalitetno delo z njimi (Košir idr., 2011). 

Tako še vedno ostajajo odprta vprašanja glede možnosti izobraževanja slovenskih 

strokovnjakov za njihovo šolanje ter skrb za družine otrok z MAS. Ob velikem prizadevanju 
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raziskovalcev na področju proučevanja najrazličnejših terapevtskih pristopov do otrok z MAS 

se v veliki meri zapostavlja raziskovanje učinkovitosti različnih modelov izobraževanja 

strokovnjakov za njihovo izvajanje. Ni enoznačnih ugotovitev, ki bi nakazale, kakšen model 

izobraževanja strokovnjakov je najučinkovitejši in tudi najprimernejši glede na različne 

izobraževalne sisteme po svetu. Dejstvo pa je, da izvajanje VP pri delu z otroki z MAS zahteva 

ustrezno usposobljene strokovnjake, ki lahko le s primernim znanjem zagotavljajo kvaliteten 

VIZ proces. Zagotovo so specialni in rehabilitacijski pedagogi (SRP) eni izmed tistih 

strokovnjakov, ki s sistematičnim pristopom in praktično podporo pomembno prispevajo k 

zagotavljanju enakovrednih možnosti izobraževanja otrok z MAS, kot ga imajo nekateri drugi 

OPP pri nas in po svetu. Dodatno izobraževanje s področja VP mora ponuditi poglobljene oblike 

vsebin, ki ne smejo ostati zgolj na informativni ravni, temveč se morajo dotikati dodatnih znanj 

s področja teorije in prakse. Vedenje je posledica učenja, kar pomeni, da se otrok z MAS lahko 

nauči želenega vedenja in preoblikuje neželene oblike v socialno sprejemljivejše. Za uspeh ni 

pomembna samo preusmeritev osredotočenosti od topografije k funkciji vedenja, temveč širše 

znanje strokovnjakov s področja načrtovanja preprečevanja vedenjskih težav v okviru 

individualnega programa, individualnega dela z otrokom, vključitve družine, uporabe 

funkcionalnih pristopov, predvidljivosti in stalne rutine okolja (Werdonig idr., 2009). Nov 

model izobraževanja mora tako omogočiti dovolj znanja, da bi lahko strokovnjaki suvereno 

prevzeli odgovornost in kompetentno obvladali celoten proces razumevanja vedenja otrok z 

MAS. V sklopu doktorske disertacije smo oblikovali, implementirali in evalvirali nov slovenski 

model izobraževanja SRP o VP za delo z otroki z MAS (model SI-VP). Pomemben doprinos 

predstavlja predvsem proučitev učinkovitosti modela SI-VP pri treh proučevanih skupinah 

(SRP, otroci z MAS, starši otrok z MAS) in njegova primerjava z drugimi modeli po svetu, kar 

je poglavitno področje našega strokovnega zanimanja. Vsebino programa novega modela SI-

VP bi lahko v prihodnosti umestili v okvir dosedanjega dodiplomskega ali podiplomskega 

izobraževanja Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani oziroma ponudili v obliki nadaljnjega 

strokovnega usposabljanja. Ustrezno usposabljanje strokovnjakov s področja avtizma je 

ključnega pomena za uspešno izobraževanje otrok z MAS (English in Essex, 2000, v Barnard, 

Broach, Potter in Prior, 2002). Naša odgovornost je, da se v prihodnje usmerimo k spremembam 

na nivoju zakonov in pravilnikov, razvoju priročnikov, izobraževanju in usposabljanju 

strokovnjakov (Stošić, 2014).  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Motnje avtističnega spektra (MAS)   

2.1.1 Opredelitev MAS 

Avtizem sodi med pervazivne razvojne motnje s kompleksno in heterogeno etiologijo, ki se 

običajno prične že v obdobju malčka in traja vse življenje. Po zadnjih izsledkih nekateri 

posamezniki avtizma ne opredeljujejo več kot motnjo, temveč mu pripisujejo termin ''stanje'' 

(''Autism Spectrum Conditions''). Prednost uporabe novega termina prinaša  manjšo obliko 

stigmatizacije v smislu večjega odobravanja in bolj pozitivnega odnosa družbe do avtizma, s 

poudarkom, da pri osebah z MAS ne iščemo samo primanjkljajev (ki zahtevajo postavitev 

diagnoze), temveč prav tako izpostavljamo njihova močna področja (Baron-Cohen idr., 2009). 

Izraženost stanja oseb z avtizmom se tekom življenja spreminja, specifično glede na njihov 

razvoj ter na vplive okolja, v katerem živijo, vendar ne glede na okoliščine skozi celotno 

življenje ostaja njihova stalnica. V angleškem jeziku se je uveljavil izraz ''Autism spectrum 

disorders'' (ASD), ki označuje skupino različnih pervazivnih razvojnih motenj. V našem 

prostoru ni enoznačnega soglasja glede terminologije in so tako v veljavi različni izrazi. Zaradi 

širokega spektra kliničnih značilnosti avtizma nekateri strokovnjaki v našem prostoru 

uporabljajo terminologijo ''spekter avtističnih motenj'' ali SAM (Macedoni-Lukšič idr., 2009a), 

medtem ko drugi v skladu z šolsko zakonodajo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011) uporabljajo krajši izraz ''avtistične motnje'' ali AM. V nadaljevanju bomo 

sinonimno za avtizem po zgledu (Vodušek, b.d.) uporabljali tretji uveljavljeni izraz ''motnje 

avtističnega spektra'' ali MAS.    

2.1.2 Zgodovina 

Izraz avtizem izhaja iz grškega pojma (grško ''autos'': sam, sam svoj, lasten, usmerjen vase).  

Leo Kanner, ameriški otroški psihiater, poznan tudi kot ''oče avtizma'', je opredelil specifično 

vedenjsko sliko enajstih otrok, za katero je uporabil izraz ''avtističen'' (Kanner, 1943). Izpostavil 

je nekaj skupnih značilnosti nenavadnega vedenja proučevanih otrok in največja odstopanja 

opazil v smeri manjše fleksibilnosti, težavnem sprejemanju sprememb ter prisotnosti 

ponavljajočih se in stereotipnih vedenj. Neodvisno od njega, le leto kasneje, je Hans Asperger, 
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takrat še študent medicine, kasneje avstrijski pediater, podal podoben opis motnje. Osredotočil 

se je na proučevanje mladostnikov in se z opredelitvijo simptomov pomembno ujemal s 

Kannerjevim opisom vedenjske slike otrok (Asperger, 1991).  

 

Kar nekaj časa po tem, ko je Kanner opisal ''avtistično motnjo'', je bila ta prepoznana kot 

psihotična motnja in klasificirana kot tip shizofrenije v otroštvu (DSM-I (1952) in DSM-II 

(1968)). V začetku 70-ih je bil Michael Rutter med prvimi, ki je opozoril na vrsto bistvenih 

razlik med avtizmom in shizofrenijo. V sklopu Diagnostičnega in statističnega priročnika DSM-

III (1980) je bila prvič opredeljena pervazivna razvojna motnja, ki je vključevala ''otroški 

avtizem'' in s tem jasno razmejila avtizem od drugih psihotičnih motenj (Macedoni-Lukšič, 

2006). Prenovljena različica DSM-III-R je prinesla konkretne opise specifičnih vedenj z 

opredeljenimi simptomi, tako imenovani vse življenje trajajoči avtistični motnji (angl. ''autistic 

disorder''). V sklopu posodobitev v DSM-IV smo bili deležni največje spremembe, ki je 

zajemala poleg pervazivne razvojne motnje še avtizem, rettov sindrom, aspergerjev sindrom, 

dezintegrativno motnjo v otroštvu ter pervazivno razvojno motnjo – neopredeljeno (American 

Psychiatric Association Task Force on DSM-IV, 1994; v Macedoni-Lukšič, 2006). Nova, 

aktualna DSM-V je prinesla ''ukinitev'' posameznih oblik MAS, pri čemer je po novem 

opredeljena zgolj stopnja izraženosti MAS (blaga, zmerna, huda). Druga novost je sprememba 

diagnostičnih kriterijev za postavitev diagnoze MAS, kjer se trije, ki so veljali do sedaj, v DSM-

V nadomeščeni z dvema (pomemben primanjkljaj na področju socialne komunikacije in 

interakcije ter prisotnost ozko usmerjenih in ponavljajočih se vedenj, interesov in aktivnosti). 

Ob tem je nastala nova diagnostična kategorija t.i. ''motnja v socialni komunikaciji'', kjer gre za 

primanjkljaj na področju besedne in nebesedne komunikacije brez stereotipnega vedenja in 

ozko usmerjenih interesov. Kot novost se različne razvojne motnje (kot npr. hiperkinetična 

motnja in MAS) ne izključujejo več, ampak se dopolnjujejo. Glede na DSM-V ni nujno, da so 

simptomi v celoti prisotni že v zgodnjem razvojnem obdobju, temveč se dopušča, da se v celoti 

izrazijo šele, ko socialne zahteve presežejo omejene kapacitete oz. so lahko prikriti z naučenimi 

strategijami kasneje v življenju (American Psychiatric Association, 2013; Macedoni-Lukšič, 

2013).  

2.1.3 Etiologija, sopojavnost in pogostost 

Pogled v preteklost odkriva takrat prevladujočo psihoanalitično tradicijo, pod težo katere so 

vzroke za nastanek MAS pripisovali neustreznim vzgojnim pristopom oziroma vzpostavljanja 
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čustveno hladnega odnosa z njimi (Goldstein in Ozonoff, 2009). Konec šestdesetih let so 

strokovnjaki postopno pričeli dvomiti o tovrstni teoriji (Kim in Lord, 2013) in pričeli poudarjati, 

da značilnosti MAS temeljijo na biološki osnovi (Mundy, Sigman, Ungerer in Sherman, 1986, 

v Goldstein in Ozonoff, 2009). Epidemološke študije kažejo, da pogostnost ni vezana na 

narodnost, raso ali socialno-ekonomski status družine (Larsson idr., 2005). Kulturni ter 

socioekonomski faktorji lahko tako vplivajo bolj na starost, pri kateri je motnja prepoznana oz. 

uradno postavljena diagnoza (American Psychiatric Association, 2013). Najverjetneje ni enotnega 

vzroka za nastanek MAS, temveč gre za prepletanje različnih dejavnikov in tako govorimo o 

kompleksni in heterogeni etiologiji z močno genetsko osnovo (Macedoni-Lukšič idr., 2009a). 

V preteklosti so področje proučevali predvsem s pomočjo vedenjske psihologije, medtem ko se 

danes intenzivno raziskuje tudi v smeri prepleta genetskih in okoljskih dejavnikov, ki pa še 

vedno niso raziskani v zadostni meri (Dobnik Renko, 2002). Raziskave z enojajčnimi dvojčki 

so pokazale, da je kar od 36 do 95-odstotna verjetnost pojava MAS pri drugem otroku, v kolikor 

ima eden od njih AM, med tem ko je pri dvojajčnih dvojčkih verjetnost manjša. Starši z enim 

otrokom z MAS imajo 2–18 odstotkov možnosti, da bo tudi njihov drugi otrok imel MAS 

(Ozonoff idr., 2011). V Sloveniji je bila izvedena mednarodno odmevna raziskava (Macedoni-

Lukšič idr., 2014) v smeri proučevanja nevrobiološkega ozadja otrok z MAS. Zanimalo jih je, 

ali imajo otroci z MAS v organizmu povečane vrednosti težkih kovin (bakra, cinka, aluminija, 

svinca in živega srebra). Rezultati na merjenih področjih so pokazali, da se skupina otrok z 

MAS v primerjavi s kontrolno skupino otrok z drugimi nevrološkimi motnjami ni pomembno 

razlikovala glede vrednosti težkih kovin v krvi. Signifikantna razlika med skupinama se je 

pokazala zgolj v razmerju baker/cink, ki je bilo pomembno višje v skupini otrok z MAS.  

 

Sopojavnost pomeni prisotnost dveh ali več motenj pri isti osebi (Matson in Nebel-Schwalm, 

2007a). Če smo v preteklosti razumeli avtizem kot redko psihiatrično bolezen, danes vemo, da 

gre za pogosto razvojno nevrološko motnjo, ki se pojavlja v obliki spektra in običajno nastopa 

skupaj z različnimi sindromi ali drugimi razvojno nevrološkimi motnjami (npr. pridružene 

težave s področja gibanja, hiperaktivnost, epilepsija, težave z vidom idr.) (Carlsson idr., 2013) 

in psihiatričnimi motnjami (Simonoff idr., 2008). Sopojavnost ene ali več diagnoz skupaj z 

MAS je nekje 83 %, medtem ko je sopojavnost z eno ali več psihiatričnih diagnoz 10 % (Levy 

idr., 2010). 44 % otrok z MAS ima povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti (Baio 

idr., 2018). Študije navajajo, da od 30 % do 49 % otrok z MAS dosega kriterije za motnjo v 

duševnem razvoju (Kantzer idr., 2016), 78 % jih ima težave pri govoru, 33 % izrazito izraženo 

motnjo aktivnosti in pozornosti ter 37 % težave na področju gibanja (Carlsson idr., 2013). 
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Pogosto so pridružene psihiatrične motnje: generalizirana anksiozna motnja (66,5 %) in 

specifične fobije (52,7 %) (Salazar idr., 2015). Sopojavnost narekuje intenziteto in primerno 

vrsto obravnave, tako je pomembna celostna in kompleksna ocena funkcioniranja otroka, bolj 

kakor ozko naslanjanje na postavljeno diagnozo (Macedoni-Lukšič, 2013).  

 

V zadnjih 10–20 letih gre pri MAS za eno izmed najhitreje naraščujočih razvojnih motenj. Po 

zadnjih podatkih epidemioloških študij predstavljajo več kot 1 % populacije (Elsabbagh idr., 

2012, Howlin in Moss, 2012), kar je pomemben delež otrok z motnjami v razvoju. Manj kot 

polovica otrok prejme diagnozo pred dopolnjenim tretjim letom starosti, čeprav jih kar 51–91 

% kaže izrazite težave že pred tem časom (Center for Disease Control and Prevention, 2014). 

AM so skoraj petkrat pogostejše med fanti (1/42 fantov) kot med dekleti (1/189 deklet) (Baio 

idr., 2018). V Sloveniji nimamo natančnih podatkov glede pogostosti pojavljanja MAS, 

sklepamo lahko, da je odstotek pogostosti v Sloveniji primerljiv s tujimi deželami (Macedoni-

Lukšič idr., 2009a). K porastu je med drugim botrovalo spreminjanje strokovnih kriterijev na 

področju diagnosticiranja MAS skozi zgodovino (v predhodnem poglavju opisani kriteriji), 

medtem ko vpliv drugih dejavnikov pogostosti pojavljanja MAS ni natančno znan. Nekateri 

avtorji ob tem razmišljajo tudi v smeri sprememb v povezavi s šolsko zakonodajo, splošnim 

znanjem strokovne in laične javnosti, medijskim pritiskom, dostopnostjo do posameznih 

izobraževalnih programov, potencialnimi okolijskimi dejavniki, razvojem novih terapevtskih 

možnosti ter specifičnim izobraževalnim pristopom (Macedoni-Lukšič, 2013; Wing in Potter, 

2002).  

2.1.4 Klinične značilnosti 

Diagnostični kriteriji za MAS po DSM-V (Inštitut za avtizem, zavod za razvojno medicino, 

Ljubljana, 2017):  

A. Trajni primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji, ki se kažejo v 

različnih okoliščinah in so prisotni v sedanjosti ali glede na anamnezo: 

 

- na področju socialno-čustvene izmenjave (npr. neobičajen pristop v socialnem 

kontekstu; nezmožnost običajnega dvosmernega pogovora; okrnjena zmožnost deliti 

lastna zanimanja, čustva ali afekte; nezmožnost podajati ali se odzivati na pobude za 

socialno interakcijo), 
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- na področju neverbalne komunikacije, ki se uporablja v socialni interakciji (npr. slabo 

integrirana verbalna in neverbalna komunikacija; posebnosti očesnega kontakta in 

telesne govorice; primanjkljaji v razumevanju in uporabi kretenj; popolna odsotnost 

obrazne mimike in neverbalne komunikacije),  

 

- primanjkljaji na področju vzpostavljanja, vzdrževanja in razumevanja odnosov (npr. 

težave pri prilagajanju vedenja glede na različne socialne okoliščine; težave pri 

vključevanju v domišljijsko igro ali pri sklepanju prijateljstev; odsotnost zanimanja za 

vrstnike). 

 

B. Omejeni in ponavljajoči se vzorci vedenj, interesov ali aktivnosti, ki so izraženi kot vsaj 

dva izmed naslednjih sklopov, in so prisotni v sedanjosti ali glede na anamnezo: 

 

- stereotipno ali ponavljajoče motorično gibanje, uporaba predmetov ali govora (npr. 

enostavne motorične stereotipije; poravnavanje igrač v vrsto ali potresavanje s 

predmeti; eholalija; raba idiosinkratičnih fraz), 

 

- vztrajanje v istosti, nefleksibilna privrženost rutinam ali prisotnost ritualiziranih 

vzorcev ali verbalno-neverbalnega vedenja (npr. ekstremen stres ob rahlih spremembah; 

težave s prehodi; rigidni vzorci mišljenja; rituali pri pozdravljanju; vsakodnevna potreba 

po enaki poti ali enaki hrani), 

 

- zelo omejeni, fiksirani interesi, nenormalni v intenziteti ali fokusu (npr. močna 

navezanost ali preokupacija z nenavadnimi predmeti; pretirano omejeni ali 

perseverirajoči interesi), 

 

- hiper-  ali hiposenzitivnost na senzorne dražljaje ali nenavaden interes za senzorne 

aspekte okolja (npr. očitna ravnodušnost za bolečino/temperaturo; odklonilen odnos do 

specifičnih zvokov ali tekstur; pretirano ovohavanje ali dotikanje predmetov; vizualna 

fascinacija z lučmi ali gibanjem). 

 

C. Simptomi morajo biti prisotni že v zgodnjem razvojnem obdobju (čeprav je mogoče, da 

se v celoti izrazijo šele, ko socialne zahteve presežejo omejene kapacitete oz. so lahko 

zamaskirani z naučenimi strategijami kasneje v življenju). 
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D. Simptomi povzročijo klinično pomembne primanjkljaje v funkcioniranju na socialnem 

in poklicnem področju ter na drugih pomembnih področjih trenutnega delovanja.  

 

E. Opaženih posebnosti ni mogoče bolje pojasniti z motnjo v duševnem razvoju ali z 

globalnim razvojnim zaostankom. Za postavitev komorbidne diagnoze, ko je motnja 

avtističnega spektra pridružena motnji v duševnem razvoju, mora biti socialna 

komunikacija pod pričakovano ravnjo splošnega razvoja.  

 

Posamezniki, ki imajo pomembne primanjkljaje na področju socialne komunikacije, vendar 

njihovi simptomi sicer ne zadoščajo kriterijem za motnjo avtističnega spektra, bi morali biti 

ocenjeni po kriterijih za socialno-pragmatično motnjo komunikacije. 

 

Tabela 1: Stopnje resnosti za MAS po DSM-V (Inštitut za avtizem, zavod za razvojno medicino, Ljubljana, 2017) 

STOPNJA 

RESNOSTI 

SOCIALNA 

KOMUNIKACIJA 

OMEJENA, PONAVLJAJOČA 

SE VEDENJA 

Raven 3 

'' Potrebuje zelo 

veliko podpore'' 

hudi primanjkljaji v verbalni in 

neverbalni komunikaciji, ki 

pomembno ovirajo 

funkcioniranje; zelo omejena 

iniciacija socialnih interakcij in 

minimalno odzivanje na 

socialne uverture drugih 

npr. oseba s samo nekaj 

razumljivimi besedami, ki 

redko poda pobudo za 

interakcijo in pri tem uporablja 

nenavadne pristope, da 

zadovolji lastne potrebe, 

odziva pa se zgolj na zelo 

neposredne socialne pristope 

nefleksibilnost v vedenju; 

ekstremne težave pri soočanju s 

spremembami ali druga 

omejena/ponavljajoča se 

vedenja, ki izrazito ovirajo 

funkcioniranje na vseh 

področjih; veliko stresa/težav pri 

spreminjanju aktivnosti ali 

fokusa pozornosti 

Raven 2 opazni primanjkljaji na 

področju verbalnih in 

nefleksibilnost v vedenju; težave 

pri soočanju s spremembami ali 
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''Potrebuje veliko 

podpore'' 

neverbalnih socialno-

komunikacijskih spretnosti in 

veščin; socialni primanjkljaji –

očitni tudi ob prisotnosti 

podpor; omejena iniciacija  v 

socialnih interakcijah in 

okrnjen ali nenormalen odziv 

na socialne uverture drugih 

npr.  oseba, ki govori v 

enostavnih stavkih in ima 

izrazito nenavadno neverbalno 

komunikacijo, njena interakcija 

pa je omejena na ozko 

usmerjene specifične interese 

druga omejena/ponavljajoča se 

vedenja, ki se pojavljajo dovolj 

pogosto, da so očitna  

povprečnemu opazovalcu in 

ovirajo funkcioniranje v 

najrazličnejših okoliščinah; 

veliko stresa in/ali težav pri 

spreminjanju fokusa ali 

aktivnosti 

Raven 1 

''Potrebuje podporo'' 

brez prisotnosti podpor; 

primanjkljaji v socialni 

komunikaciji povzročajo 

opazne primanjkljaje; težave s 

podajanjem pobud za socialno 

interakcijo in jasni primeri 

netipičnega ali neuspešnega 

odzivanja na socialne pobude 

drugih; možno je zmanjšano 

zanimanje za socialne 

interakcije 

npr. oseba, ki je sposobna 

govoriti v celih stavkih in se 

vključevati v pogovor, vendar 

ima težave pri dvosmerni 

komunikaciji, njeni poizkusi 

sklepanja prijateljstev pa so 

nenavadni in običajno 

neuspešni 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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Dobra diagnostična ocena je rezultat sodelovanja različnih oseb, ki dobro poznajo otrokovo 

vedenje in odzivanje v daljšem časovnem obdobju (Jurišić, 2016). Multidisciplinaren pristop 

zajema širok nabor strokovnjakov, ki sodelujejo s starši z namenom čim bolj natančne ocene in 

posledično največjega možnega napredka pri otroku na kognitivnem, emocionalnem in 

socialnem razvoju (Werdonig idr., 2009). Naloga postavitve diagnoze praviloma pripada 

specialistični ambulanti, kjer tim strokovnjakov oceni sposobnosti za učenje in poda smernice 

za nadaljnje učenje otroka. V vzgojno-izobraževalnih institucijah se nato strokovnjakom 

običajno porajata dve najpogostejši vprašanji: ''Kaj naj otroka učimo?'' in ''Kako naj otroka 

učimo?''(Jurišić, 2011). Da bi si nanju odgovorili, je potrebna širša ocena otrokovega 

funkcioniranja po posameznih področjih (Žemva, 2006).  

2.1.5 Značilnosti funkcioniranja otrok z MAS po področjih 

Klasifikacija opredelitve nekaterih značilnosti funkcioniranja otrok z MAS v nadaljevanju 

vsebinsko sledi temeljnim razvojnim mejnikom, ki igrajo ključno vlogo pri otrokovem razvoju 

in učenju. Osredotočili smo se na nekaj bistvenih področij in jih podrobneje razdelali. 

Vsebinsko smo v grobem sledili mejnikom, ki v začetni fazi temeljijo na sprejemanju informacij 

iz okolja in njihovi obdelavi, nato postopno prehajajo na višjo raven čustveno funkcionalnega 

razvoja, ki pomembo vpliva na otrokov nadaljnji razvoj akademskih in ostalih sposobnosti. Po 

zgledu avtorjev (Greenspan in Wieder, 2009) smo izhajali iz mejnikov, ki obsegajo področja 

motoričnega načrtovanja in sekvencioniranja, avditivnega in vizualnega procesiranja, senzorne 

modulacije, čustvene regulacije, združene pozornosti, povezanosti oz. vključenosti, dvosmerne 

komunikacije, reševanja medsebojnih problemov, smiselne in simbolne rabe besed, logičnega 

mišljenja, multikavzalnega, primerjalnega in reflektivnega razmišljanja. Glede na izrazito 

heterogenost skupine otrok z MAS je potrebno vzeti v obzir, da se posamezne značilnosti 

znotraj skupine pojavljajo zelo raznoliko in niso nujno enako intenzivno prisotne pri vseh 

otrocih z MAS. Prav tako so lahko prikrite in se v celoti izrazijo šele, ko socialne zahteve 

presežejo omejene kapacitete posameznika z MAS.  

 

Gibalni razvoj 

 

Razvoj otrok z MAS prvih šest mesecev večinoma poteka brez jasnega odstopanja od normale 

na gibalnem in čutilnem področju, medtem ko se kasneje določena vedenja ne razvijejo, kot bi 
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se sicer v tej starosti normalno pojavila. Odstopanja v gibalnem razvoju so pogosta pri otrocih 

z MAS, ki se lahko kažejo na različne načine: nerodnost, posebna drža telesa, posebna hoja, 

težave pri teku, težave pri rokovanju z žogo, šibke finomotorične spretnosti (drža škarij, 

uporaba obeh rok …), hoja po prstih itd. Vse našteto lahko neposredno vpliva na področje skrbi 

zase in jih tako ovira pri učenju marsikatere kompleksne dejavnosti (oblačenje, obuvanje, 

umivanje rok ….) (Barbirić, Božič, Pašić in Rupar, 2014). 

 

Zaznavanje in pomnjenje 

 

Dejstvo je, da otroci z MAS določeno situacijo interpretirajo tako, da pozornost večinoma 

usmerjajo k posameznim detajlom (Boucher, 2009), po drugi strani pa pogosto zgrešijo pomen 

celotnega dogodka. Teorija o šibki osrednji koherenci nam pomaga razumeti težave otrok z 

MAS, v tem smislu, da situacijo težje presojajo na globalni ravni, oziroma posamezne 

podrobnosti umestijo v smiselno celoto (Jurišić 2016). Primanjkljaj šibke osrednje koherence 

vpliva na kognitivni proces posploševanja (Loth, Gomez in Happe, 2008), ovira hierarhično 

organizacijo različnih shem dogodkov ter globalno razumevanje pomena dogodkov. Vse našteto 

lahko vpliva na socialno delovanje otroka z MAS, na njegovo mišljenje in doživljanje sveta 

okoli sebe.  Primanjkljaj ni zanemarljivega pomena in je najbolj kritičen predvsem v procesu 

učenja. Pogosto opazimo, da otroci z MAS pri posameznih dejavnostih težko najdejo smisel in 

ne zmorejo izluščiti bistva naloge. Ta vidik pojasni njihov uspeh pri dejavnostih, kjer je 

pomembna osredotočenost na posamezne dele ter neuspeh pri interpretaciji socialnih dogodkov 

(Jurišić, 2016). Lahko je prisoten absolutni ''fotografski'' spomin, ki je usmerjen v slike, simbole 

in znake (Žemva, 2006). Pri otrocih z MAS so pogosto prisotne motnje izvršilnih funkcij 

(pobude, vzdrževanje, prehajanje in prekinitev) (Ozonoff, Pennington in Rogers, 1991), kar 

onemogoča učinkovito reševanje njihovih problemov (načrtovanje, samokontrola, organizacija, 

odločanje, miselna prožnost ter ukrepanje) (Jurišić, 2016). 

 

Senzorika 

 

Hipersenzitivnost  ali hiposenzitivnost na senzorne dražljaje ali nenavaden interes za senzorne 

vidike okolja predstavljajo eno izmed značilnosti otrok z MAS (American Psychiatric 

Association, 2013). Običajno so prisotna senzorna odstopanja na ravni dotika (npr. pretirano 

dotikanje predmetov, odklonilen odnos do specifičnih tekstur ali sestave oblačil), vonja (npr. 

pretirano ovohavanje predmetov), sluha (npr. odklonilen odnos do specifičnih zvokov, zvoki 
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so preglasni), okusa (npr. lizanje predmetov) ali vizualnih dražljajev (npr. vizualna fascinacija 

z lučmi ali gibanjem, periferno gledanje, šibka globinska percepcija) (Barbirić idr., 2014; 

Žemva, 2006). Lahko je spremenjen tudi prag bolečine v smislu premajhne občutljivosti ali 

očitne ravnodušnosti za bolečino ali temperaturo. Spremenjeno uravnavanje odzivov na 

dražljaje v smislu premočnega ali prešibkega odzivanja otrok z MAS na senzorne dražljaje iz 

okolice lahko privede do različnih odzivov, ki so v primeru hipersenzitivnosti lahko zelo 

intenzivni (jeza, umik, prestrašenost) in v primeru hiposenzitivnosti zelo okrnjeni (se ne 

odzivajo na ime, so v svojem svetu) (Miller, Schoen, James in Schaaf, 2007). 

  

Socialna zrelost in čustvovanje 

 

Socialni razvoj otroka v prvih dveh letih življenja je izjemnega pomena za povezovanje in 

sodelovanje z drugimi ljudmi. Nevrotipičen otrok v zgodnjem obdobju stremi k vzpostavljanju 

preference po stimulaciji, zmožnosti razločevanja sebe od drugih, zmožnosti lastne 

identifikacije z drugimi, posnemanju obraznih izrazov, vzajemnega uravnavanja čustvenih 

izrazov in pozornosti (Marjanovič Umek, Zupančič, Lešnik-Musek, Fekonja in Kavčič, 2001). 

Kodrič (2006) opozarja, da imajo otroci z MAS težave predvsem na področju socialne 

orientacije in usmerjanja pozornosti na socialne dražljaje. Prav tako drugi avtorji dodajajo, da 

težko razumejo in upoštevajo misli drugih ljudi, njihova prepričanja ter njihove namere 

(Winner, 2010, v Skamlič, 2011). Težave z razumevanjem in izražanjem čustev otrok z MAS 

lahko z gotovostjo povežemo z dejstvom, da pogosto ne razumejo miselnih stanj drugih ljudi, 

prav tako nimajo komunikacijskih veščin, s katerimi bi izrazili, kako se počutijo (Žemva, 2006). 

Izražanje čustev je pri otrocih z MAS drugačno, kar pa še ne pomeni, da so brez njih ali da jih 

ne doživljajo. Kakovosten primanjkljaj pri otrocih z MAS je prisoten predvsem na področju 

zaznavanja, izražanja, razumevanja in prepoznavanja čustev (Mueller in Schueler, 2006, v 

Jurišić, 2015). Zaradi šibke sposobnosti empatije pogosto niti sami ne vedo natančno, kaj se z 

njimi dogaja in težje kontrolirajo ter reflektirajo lastna občutja. Njihova šibkost lahko sega vse 

od delno zmanjšane empatije do velikih odstopanj za čustvovanje in predstave drugih ljudi 

(Brecelj-Kobe, 2006). Okolica lahko tako hitro spregleda njihove občutke in čustva, saj otroci 

z MAS praviloma izražajo bolj osnovna čustva, kar pomeni, da moramo večkrat ugibati o tem, 

kakšno je njihovo počutje v resnici (Žemva, 2006).  
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Pozornost 

 

Razvoj vzajemne regulacije čustev in pozornosti se prične izražati že v prvem letu razvoja, kjer 

malčki komunicirajo, upravljajo svoja dejanja in čustvene izraze v skladu z vedenjem drugih 

ljudi (Marjanovič Umek idr., 2001). Poleg že predhodno omenjenega zaostanka na področju 

razvoja govora ter tipične igre pri otroku z MAS je prisoten pomemben primanjkljaj tudi pri 

vzpostavljanju skupne vezane pozornosti (Macedoni-Lukšič, 2011). Nevrotipičen otrok 

običajno deli pozornost s pogledom ali s kretnjami (npr. pokaže s prstom), medtem ko otrok z 

MAS razvije zgolj protoimperativno obliko kazanja, s katerim egocentrično zahteva želene 

stvari, medtem ko običajne protodeklerativne oblike kazanja, s katero bi podelil komentar z 

drugimi glede na dogajanje v okolici, ne zmore.  Skupna vezana pozornost predstavlja osnovo 

za razvoj funkcionalnega govora in socializacije, prav tako predstavlja pomemben kriterij MAS 

v primerjavi z ostalimi motnjami (Jurišić, 2004).  Odstopanja so prisotna pri vzdrževanju 

pozornosti ter pri preusmeritvi pozornosti iz enega na drug dražljaj (Žemva, 2006). Otroci z 

MAS se običajno oprijemajo manj naprednih oblik usmerjanja pozornosti v smislu 

manipuliranja s telesom drugega, bolj kakor da bi uporabili lastne kretnje (Kodrič, 2006; 

Siegel,1996). Otroke z MAS dodatno bremenijo težave na področju obvladovanja impulzov, 

načrtovanja dejavnosti, uporabe povratnih informacij pri reševanju nalog ter šibka mentalna 

prilagodljivost (Brecelj-Kobe, 2006). 

 

Vedenje otrok z MAS 

 

Vedenje predstavlja reakcijo sistema ali organizma na različne vrste dražljajev oz. vplivov, ki 

so lahko zunanji ali notranji, zavedni ali nezavedni, očitni ali prikriti, prostovoljni ali 

neprostovoljni. V kontekstu posameznika je vedenje skupek dejanj, ki izražajo njegove 

osebnostne lastnosti, razpoloženje, odnos do sebe in okolice. Odraža se kot rezultat merljive 

spremembe v povezavi z okoljem in predstavlja zbirko znanja in spretnosti, ki se jih tekom 

življenja naučimo za opravljanje različnih nalog (Cooper, Heron in Heward, 2007). Vedenja ne 

opredeljujemo kot dobrega niti kot slabega, temveč v ospredje postavljamo predvsem dejstvo, 

koliko je določeno vedenje kulturno sprejemljivo (Galeša, 1993). Prilagojeno vedenje 

predstavlja enega izmed najpomembnejših napovednikov za samostojno življenje (Jurišić, 

2006). Vedenje je tako v močni povezavi s socialnim okoljem, kjer lahko neupoštevanje 

individualnih potreb posameznika, njegovega položaja in socialnega konteksta hitro 

stigmatizira in utrjuje njegovo stanje (Kobolt, Metljak in Potočnik, 2008).  
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Primanjkljaji na področju komunikacije in socialnih veščin nakazujejo na večjo verjetnost 

pojava neželenega vedenja (Koegel, Koegel in Surrat, 1992), kar je pogosteje pri otrocih z 

razvojnim zaostankom (Baker, Blacher, Crnic in Edelbrock, 2002). Otroci z MAS se uvrščajo 

v rizično skupino s tveganjem za pojav neželenega vedenja, ki sicer ni del MAS v absolutnem 

smislu, je pa nekaj, kar mnogo otrok z MAS počne. Pogostost neželenega vedenja  pri OPP na 

splošno ustreza 10–15 % pojavnosti (De Winter, Jansen in Evenhuis, 2011). Po zadnjih 

podatkih, kar 28 % otrok z MAS izraža vedenja, ki lahko vodijo do samopoškodb (udarjanje z 

glavo, grizenje roke in praskanje kože) (Soke idr., 2016). V primerjavi z nevrotipičnimi vrstniki 

otroci z MAS neželena vedenja izražajo intenzivneje na vseh ravneh (intenziteta, pogostost, 

dolžina trajanja) in jih po navadi ne prerastejo brez ustrezne obravnave (Werdonig idr., 2009). 

Neželeno vedenje predstavlja nevarnost za otroka in okolico, ima negativen vpliv na 

vzpostavljanje odnosov z vrstniki in družino, spodbuja neodzivnost, predstavlja stigmo in 

bariero pri vključevanju v širšo okolico. Kadar ga ocenjujemo, ni pomembno samo to, koliko 

je to vedenje moteče za okolico, temveč predvsem, kakšno oviro predstavlja za njih same 

(Macedoni-Lukšič idr., 2009). Starši otrok z MAS pogosto izpostavijo težave, povezane z 

vedenjem, kot ene izmed najzahtevnejših, ki pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega 

življenja (Oien in Eisemann, 2015) in se dotaknejo celotne družine (Greeff in Walt, 2010). So 

ene izmed najbolj stresnih ne samo za starše, temveč tudi za učitelje. V VIZ procesu se izkažejo 

kot najbolj zahtevne, neustrezna obravnava pa lahko pri otroku povzroči resne posledice v 

smislu socialne izolacije, povečanja intenzitete oz. pojava učnih težav v šoli (Fox, Dunlap in 

Cushing, 2002; Powell, Dunlap in Fox, 2006). V primeru ustrezne obravnave neželenega 

vedenja s strani strokovnih delavcev v VIZ institucijah smo prvi korak na poti k bolj 

prilagojenemu vedenju otrok z MAS in lažjemu življenju celotne družine.  

 

Komunikacija 

 

Znano je, da razvoj govornega razumevanja, izražanja in rabe jezika poteka v kontekstu drugih 

psihičnih funkcij, še posebej v povezavi z razvojem mišljenja, socialne interakcije in čustev 

(Marjanovič Umek in Fekonja, 2001). Kakovostni primanjkljaj pri otroku z MAS na področju 

komunikacije pomembno vpliva na njegovo razumevanje in vzpostavljanje odnosov z drugimi 

ljudmi, kjer se težave izražajo bodisi v procesu sprejemanja, bodisi v procesu posredovanja 

informacij okolici (Skamlič, 2011). Razvoj govora pri otrocih z MAS je v korelaciji z njihovimi 

intelektualnimi sposobnostmi in glede na rezultate raziskav je kar 25–40 % otrok z MAS, ki so 
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negovoreči (Siegel, 1996). Pri otrocih z MAS, kjer se govor razvije, poudarjeno izstopajo tri 

posebnosti, med katere uvrščamo eholalijo (Siegel, 1996), idiosinkratičen govor ter zamenjavo 

zaimkov. Nekoliko drugače se odstopanja odražajo pri visoko funkcionalnih otrocih z MAS, 

kjer gre za posebnosti s področja jezika v smislu formalnega govora, nepravilno glasovno 

moduliranega govora (Stres Kaučič, 2011), neprimernega tempa (Žemva, 2006), perseveracij, 

dobesednega razumevanja, neologizmov, težav pri vzdrževanju teme pogovora ter pretirane 

natančnosti pri govoru (Skamlič, 2011). Težave na področju socialne uporabe jezika otroka z 

MAS so v primerjavi s področjem fonologije, sintakse ter semantike izrazitejše (Žemva, 2006). 

Stres Kaučič (2011) poudarja, da so ob zgoraj naštetih posebnostih primanjkljaji pri otroku z 

MAS še izrazitejši na področju neverbalne ravni komunikacije (drža telesa, obrazna mimika, 

očesni stik, razumevanje namena in interesa sogovornika). Šibka komunikacija pogosto privede 

do različnih vzorcev neželenega vedenja. 

 

Igra 

 

Igra je privilegiran prostor otrokovega razvoja. Predstavlja sredstvo, skozi katero se pri otroku 

formulirajo ključne psihične sposobnosti, ki se odražajo skozi njegovo celotno delovanje. 

Razvoj igre pri otrocih poteka v  tesni povezanosti s sposobnostjo vzpostavljanja socialne 

interakcije. Otroku pomaga poiskati stik z vrstniki, poimenovati različne situacije in čustvena 

stanja, slediti pravilom in jih kreirati, prenašati frustracije, se izražati, sprejemati lastna čustva 

ter čustva drugih (Kompan Erzar, 2015). Kodrič navaja (2006), da otroci z MAS nimajo večjih 

težav pri usvajanju tistih oblik igre, ki temeljijo na zaznavno-gibalni funkciji (preprosta 

manipulacija s predmeti) in so zelo spretni na področju povezovanja predmetov v medsebojne 

odnose (udarjanje, nameščanje, vstavljanje …). Njihovo šibko področje je funkcijska igra, kjer 

so primanjkljaji prisotni tako na kvalitativni (prisotnost stereotipnih vzorcev) kot kvantitativni 

ravni (igra traja krajši čas). Odstopanja lahko zaznamo tudi na področju simbolne igre, ki se 

odražajo v obliki šibke spontane igre in pomanjkljivem številu simbolnih dejanj (Žemva, 2006).  

Imitacija je pomemben del razvoja otrokovega področja učenja in kritična komponenta 

različnih intervencij za otroke z MAS. Raziskave kažejo, da je nevrotipičen otrok okoli 

štiriindvajset mesecev sposoben preprostega posnemanja celotne socialne vloge, kar se izrazi 

pri pretvarjanju (Marjanovič Umek idr., 2001). Otrokom omogoča spontano učenje, širjenje 

lastne igre ter učenje novih socialnih spretnosti preko opazovanja svojih vrstnikov. Pri otrocih 

z MAS je prisoten pomemben primanjkljaj na področju sposobnosti posnemanja. Le ta je v 

visoki korelaciji s sposobnostmi skupne vezane pozornosti in s težavnostjo ostalih simptomov 
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MAS (Kodrič, 2006). Igra predstavlja osnovno orodje za učenje (Greenspan in Wieder, 2009), 

prav tako je osnova za vzpostavitev veselja, simbolnega izražanja lastnih misli, čustveno 

sprostitev, socialni razvoj, obvladovanje sveta in sprostitev energije (Ray, 2011).  
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2.2 Stanje obravnave otrok z MAS v okviru vzgojno-izobraževalne mreže  

2.2.1 Zakonodaja 

V zadnjem času pri nas in po svetu izrazito narašča potreba po povečani skrbi za otroke z MAS. 

Slovenska zakonodaja določa enake pravice do šolanja in vzgoje vseh otrok. Vzgoja in 

izobraževanje (VIZ) OPP se v našem prostoru izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju OPP 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011) in predpisi, ki urejajo področja v 

razponu od predšolske vzgoje ter vse do splošnega srednjega izobraževanja (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 2019). Vemo, da v preteklosti slovenska zakonodaja ni 

vsebovala opredelitve skupine otrok z MAS kot samostojne skupine OPP. Pretekla praksa je 

narekovala usmeritev otrok z MAS v skupino dolgotrajnih bolnih otrok, otrok z govorno-

jezikovnimi motnjami, otrok z motnjami v duševnem razvoju ali skupino otrok s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. Sprememba v zakonodaji leta 2011 omogoča, da so otroci z 

MAS opredeljeni kot samostojna skupina OPP, ki pogosto potrebujejo prilagojeno izvajanje 

programov VIZ z dodatno strokovno pomočjo (DSP) ali prilagojene programe VIZ, oziroma 

posebne programe VIZ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019). Umeščenost 

avtizma kot posebne skupine OPP zagotovo predstavlja prvi korak k opredelitvi primernih VIZ 

potreb v postopkih individualizacije programa ter zagotavljanja pravic s področja socialne 

varnosti, zdravstva in zaposlitve. Zagotovitev zgodnjega odkrivanja motnje ter primerne 

diagnostike za otroke z MAS je enako pomembna kot čim bolj zgodnja vključitev v ustrezen 

program VIZ (Košir idr., 2011). V izobraževalnem okolju se pri otrocih z MAS kaže pogosta 

potreba v smeri primernih prilagoditev poučevanja, zagotovitve čim bolj strukturiranih učnih 

priložnosti za spodbujanje samostojnosti in organiziranosti ter priprava programa za 

spreminjanje in obvladovanje neželenega vedenja (Pravilnik o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: priloga 7, 2013). Večina aktualnih raziskav 

je usmerjena v proučevanje učinkovitosti različnih pristopov do otrok z MAS v zgodnjem, 

predšolskem obdobju, medtem ko je malo znanega o učinkovitosti pristopov do tistih otrok, ki 

so le teh bili deležni  šele v obdobju šolanja. Otroci, ki pričnejo z obravnavo v obdobju med 

četrtim in sedmim letom starosti, oz. z njo nadaljujejo po vstopu v šolo, še vedno v precejšnji 

meri napredujejo na kognitivnem področju, vizualno-prostorskem zaznavanju, področju jezika 

in prilagojenem vedenju (Eikeseth, Smith, Jahr in Eldevik, 2002; Lindblad, 2006).  
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2.2.2 Usmerjanje otrok z MAS 

Posamezne značilnosti funkcioniranja otrok z MAS in prisotnost težav v vedenju predstavljajo 

enega izmed pogostih vzrokov za prešolanje iz rednih oblik v bolj prilagojene oblike 

izobraževanja (Reichle in Wacker, 1993). Prevladujoč način poučevanja (kot so na primer 

strategije poenostavitve) za otroke z MAS ni zadosten, temveč so potrebni drugačni, 

nadomestni pristopi dela.  Na odločitev o izbiri ustreznega VIZ programa zanje ne vpliva zgolj 

ocena kognitivnih sposobnosti, temveč prav tako raven prilagojenega vedenja, ki nam pove, v 

kolikšni meri bo otrok zmogel izraziti lastno znanje, uresničiti potenciale ter se prilagoditi v 

VIZ, socialnem ter kasneje tudi zaposlitvenem okolju. Primerjava različnih sistemov šolanja po 

svetu glede usmeritve otrok z MAS v ustrezen VIZ program je izjemno zahtevna, saj se med 

seboj lahko razlikujejo na različnih ravneh (Macedoni-Lukšič, 2009a).  V tujini zasledimo 

različne oblike šolanja otrok z MAS, ki zajemajo vse od posebnih centrov s specializiranim 

osebjem in intenzivnim programom, domačih programov s strokovnjaki na domu ter šolskih 

programov v sklopu javnih šol z različnimi oblikami šolanja (posebni razredi otrok z MDR 

in/ali MAS, običajni razredi otrok z nevrotipičnim razvojem s programom z enakovrednim 

standardom ali prilagojeno obliko programa) (Macedoni-Lukšič, 2009a). V Sloveniji ZUOPP 

določa usmerjanje otrok z MAS v različne programe VIZ, ureja postopek usmerjanja, delo 

strokovnih komisij ter vsebino odločb o usmeritvi (Macedoni-Lukšič idr., 2009a). Usmerjanje 

otrok z MAS se glede na sposobnosti učenja in šolanja, ob upoštevanju že omenjene ravni 

prilagojenega vedenja, razlikuje glede na spodaj naštete kriterije in predvideva naslednje 

programe (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami: priloga 7, 2013):  

- '' otroke z MAS, ki imajo normalne intelektualne sposobnosti, hkrati pa tudi 

adaptivno (prilagojeno) vedenje in skladne učne dosežke, se usmeri v program 

s prilagojenim izvajanjem in DSP;  

- otroke z MAS, ki imajo normalne intelektualne sposobnosti z izrazitejšimi 

težavami na posameznih področjih učenja in nižjo raven prilagojenega vedenja 

(vendar na nobenem področju ne nižje kot -2 SD od povprečja), se usmeri v 

prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom;  

- otroke z MAS, ki imajo mejne intelektualne sposobnosti ali lažjo motnjo v 

duševnem razvoju, in otroke z MAS, ki imajo normalne sposobnosti 

inteligentnosti ter pomembno znižano raven prilagojenega vedenja (nižje kot -

2SD od povprečja) se praviloma usmeri v program z nižjim izobrazbenim 
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standardom; na nekaterih področjih imajo lahko tudi višje učne dosežke, kar je 

potrebno upoštevati v individualiziranem programu; 

- otroke z MAS, ki imajo pridruženo zmerno/težjo/težko motnjo v duševnem 

razvoju oz. ob višjih intelektualnih sposobnostih tako znižano raven 

prilagojenega vedenja in učne dosežke, da ne morejo funkcionirati v programu 

z nižjim izobrazbenim standardom, se usmeri v posebni program vzgoje in 

izobraževanja; na nekaterih področjih imajo lahko tudi višjo raven učnih 

dosežkov, kar je potrebno upoštevati v individualiziranem programu.'' 

 

Programi obravnave otrok z MAS v osnovni šoli se izvajajo na treh izobrazbenih ravneh (Košir 

idr., 2011): 

- Program z enakovrednim izobrazbenim standardom: program redne osnovne 

šole, program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

- Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, 

- Posebni program vzgoje in izobraževanja.  

 

V procesu VIZ potrebujejo vsi otroci z MAS večje prilagoditve na področju poučevanja 

socialnih spretnosti in komunikacije, čim bolj strukturirane učne priložnosti za spodbujanje 

samostojnosti in organiziranosti, po potrebi prav tako program za spreminjanje neželenega 

vedenja (Kriteriji za usmeritev otrok z avtističnimi motnjami, 2013). Posebni program VIZ v 

veliki meri omogoča drugačno učenje, kjer se učni cilji prilagajajo posameznim potrebam 

učenca brez predpisanih minimalnih standardov znanja (Macedoni-Lukšič idr., 2009a).  

Posebni program VIZ se deli na tri dele in je sestavljen iz šestih stopenj (Barbirić idr., 2014): 

- I., II. in III. stopnja (obvezni del) 

- IV. stopnja (nadaljevalni del v obsegu treh let) 

- V. in VI. stopnja ( učenje za življenje in delo v obsegu osmih let)  

 

V sklopu Navodil za delo z otroki z avtistično motnjo v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja (Barbirić idr., 2014) se predvidevajo prilagoditve pri organizaciji pouka v 

posebnem programu, ki so v pomoč pri premagovanju primanjkljajev otrok z MAS. 

Prilagoditve morajo biti zagotovljene ves čas otrokovega bivanja v šoli, prav tako jih sproti 

evalviramo in prilagajamo skladno z napredkom in novimi okoliščinami. Da bi zagotovili čim 
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več individualnega vodenja, je predvidena možnost zmanjšanja normativna za oddelek, kamor 

je vključen otrok z MAS, da bi pozornost lahko usmerili tudi v posebnosti v vedenju 

(neželenega oblike vedenja, kot je npr: agresija). Prilagoditve je potrebno upoštevati tudi pri 

organiziciji podaljšanega bivanja, ki naj bi potekalo v dobro strukturiranem in mirnem okolju. 

Cilji posebnega programa usposabljanja niso usmerjeni zgolj v pridobivanje učnih spretnosti, 

temveč v učenje za življenje in delo, poseben poudarek je na učenju socialno sprejemljivega 

vedenje v ožjem in širšem okolju. Program se fleksibilno prilagaja glede na otrokov napredek 

in evalvira v okviru individualiziranega programa. Prilagoditve se načrtujejo na različnih 

ravneh vključenosti otroka: prostor (jasna struktura, stalnost, upoštevanje senzoričnih 

posebnosti), didaktični pripomočki in oprema (urniki, vizualna oprema, opomniki, motivatorji, 

informacijsko-komunikacijska tehnologija) in organizacija časa (vizualne opore za 

razumevanje časovnega zaporedja, jasno določen začetek in konec dejavnosti, napoved 

spremembe). Nekatera priporočena splošna metodično-didaktična priporočila za delo z otroki 

z MAS s pridruženo zmerno, težjo in težko MDR v sklopu posebnega programa VIZ, ki v praksi 

veljajo za učinkovita, sovpadajo z nekaterimi načeli vedenjskega pristopa: 

- načrtovana pohvala oz. nagrada v procesu učenja,  

- uporaba smiselnih spodbud oz. nagrad, 

- načrtovanje ustrezne zahtevnosti nalog, 

- zagotavljanje možnosti izbire, 

- razčlenjevanje ustnih navodil na manjše korake, 

- zagotavljanje daljšega časa za predelavo informacij, 

- razčlenitev nalog na posamezne korake,  

- strategije opore (podpore), 

- znano okolje, 

- organizacija materialov in dejavnosti (Barbirić idr., 2014). 

 

Vsak otrok z MAS ima v sklopu posebnega programa VIZ pravico do individualiziranega 

izobraževalnega programa, v sklopu katerega se ob vseh zgoraj naštetih splošnih prilagoditvah, 

specifično za posameznega otroka z MAS, načrtuje individualiziran pristop.   
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2.2.3 Individualiziran pristop do otrok z MAS 

Vsak otrok, ki je usmerjen kot OPP, ima po ZUOPP pravico do individualiziranega 

izobraževalnega programa (IP) v roku 30-ih dneh po dokončnosti odločbe usmeritve. Z IP se 

določi organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči, cilji in oblike dela, strategije 

vključitve v skupino, prilagoditve preverjanja znanja, uporaba tehnologije, izvajanje fizične 

pomoči, prehajanje med programi, časovna razporeditev pouka, prilagoditvene spretnosti in 

načrt vključitve v zaposlitev. V pripravo in spremljanje IP morajo biti vključeni starši, prav tako 

je nujna evalvacija najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju (ZUOPP). 

Individualizacija dela z otrokom izhaja iz ocene njegovih močnih in šibkih področij in ga 

pripravi predvsem za učenje spretnosti za čim bolj samostojno življenje. Ne predstavlja 

prednosti zgolj za otroka, temveč tudi za strokovnjaka, saj mu omogoča, da slednji lažje razume 

njegovo funkcioniranje (Werdonig idr., 2009). V Sloveniji nimamo zakonsko določene vsebine 

in oblike IP (zgolj priporočila), tako način priprave ter izvajanje le tega zavisi predvsem od 

ustaljenega načina dela na šoli oziroma od osebne angažiranosti strokovnjaka. Po zgledu tujih 

držav (Košir idr., 2011) smernice za pripravo IP poudarjajo pomen celostne obravnave 

(izobraževalni cilji, pomoč družini, socializacija, samostojnost ipd.), jasno opredeljeno vsebino 

(oblike prilagoditev VIZ procesa, oblike pomoči), jasne cilje in predviden način evalvacije 

ciljev. Tako naj bi vsak IP obsegal: prilagoditve, metode poučevanja, začetno oceno 

funkcioniranja in operativne cilje.  

2.2.4 Standardi obravnave otrok z MAS 

Delovna skupina Ministrstva za zdravje je oblikovala Smernice za celostno obravnavo oseb s 

spektroavtističnimi motnjami (Macedoni-Lukšič idr., 2009a) s priporočili k celovitejšemu in 

bolj sistematičnemu spoprijemanju s kompleksno problematiko MAS v Sloveniji. Smernice 

temeljijo na obstoječih visokokakovostnih mednarodnih priporočilih in so oblikovane s strani 

večdisciplinarne skupine zastopnikov različnih strok. Zajemajo področja, ki omogočajo 

uresničevanje pravic otrok in mladostnikov z MAS do nediskriminacijskega izobraževanja, ki 

ustreza njihovim sposobnostim in potrebam, ter boljše vključevanje v družbo. Za naše 

doktorsko delo so še posebej pomembna priporočila, ki poudarjajo, da je otrokom in 

mladostnikom z MAS potrebno zagotoviti ''… posebno poučevanje in možnosti, da se naučijo 

spretnosti in znanja, ki so potrebne za vključevanje v družbeno dogajanje …'' (str. 20) ter ''… 

posebno izobraževanje in podporo, da bi preprečili sekundarne posledice njihovih težav …'' 
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(str. 21). Prav tako ne smemo pozabiti na  pomen družine in VIZ institucij, katerim je potrebno 

zagotoviti ''… usposabljanje in stalno podporo, da bi razumele in obvladale težavno vedenje. 

Starši in izvajalci storitev morajo razumeti, da vedenjske težave niso nujno sestavni del AM, 

ampak nastanejo kot posledica vzajemnega delovanja otroka in okolja...'' (str. 20). V 

nadaljevanju še posebej izpostavimo priporočilo, ki se dotika področja izobraževanja, in sicer 

v smislu ''Programi usposabljanja za vse strokovne delavce, ki bi bili vključeni v izobraževanje 

otrok s MAS, morajo biti zagotovljeni na različnih ravneh, od začetnega usposabljanja do 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja.'' (str. 19), enakovredno je potrebno vključiti tudi starše 

in jim zagotoviti ''… možnosti za usposabljanje, da bi tako pridobili znanje za spodbujanje 

razvoja svojega otroka in za preprečevanje ali obvladovanje vseh oblik težavnega vedenja. 

Starši morajo imeti tudi dostop do stalne podpore strokovnih služb in možnosti za navezavo 

stikov z drugimi starši'' (str. 19). 

 

Od tujih smernic kakovostne obravnave otrok z MAS najbolj celostno to problematiko zajamejo 

smernice ''NICE Guidelines'', ki so bile zasnovane v sklopu Agencije Združenega Kraljestva 

NICE (''the National Institute for Health and Care Excellence'') in predstavljajo primer dobre 

prakse na področju vodenja in svetovanja za izboljšanje zdravja in socialnega varstva otrok in 

mladostnikov z MAS. Smernice zajemajo področja diagnostike, načrtovanja in implementacije 

IP-ja, medikamentozne terapije ter obravnave vedenja. V praksi so otroci z MAS  po smernicah 

NICE upravičeni do IP-ja, ki je načrtovan in implementiran v sodelovanju z družino, skrbniki 

in timom strokovnjakov za avtizem. Dodeljenega imajo ''ključnega strokovnjaka'', ki koordinira 

in podpira celotno obravnavo otrok z MAS. Tisti, ki razvijejo težavno vedenje, so deležni ocene 

sprožilcev vedenja v povezavi s fizičnim in duševnim zdravjem ter okolijskimi dejavniki. 

Obvladovanje neželenega vedenja s pomočjo medikamentozne terapije je predvideno le v 

primeru, če so psihosocialni ali drugi ukrepi nezadostni, oziroma le ti ne morejo biti podani 

zaradi resnosti oz. jakosti  neželenega vedenja. Ob smernicah obravnave vedenjske 

problematike otrok z MAS so še posebej razdelana področja ključnih simptomov MAS, 

pridruženih težav, neželenega vedenja, organizacije obravnave, področja spanja, podpore 

družini ter obravnave odraslih. Smernice poudarjajo vse večji pomen edukacije strokovnjakov 

s področja VIZ, socialnega varstva ter zdravstva (NICE, 2014). 
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2.3 Pristopi do otrok z MAS 

2.3.1 Temeljni pristopi do otrok z MAS 

Čeprav MAS trajajo vse življenje, je kljub biološki osnovi mogoče doseči spremembe v 

odzivnosti s specifično, načrtovano in konstruktivno interakcijo z okoljem. Pri otrocih z MAS 

se kaže potreba po drugačnem načinu učenja, saj so pogosto nezmožni posnemati za drugimi, 

so manj samostojni pri učenju, se slabo organizirajo in težko sledijo podanim navodilom. Na 

splošno se lažje učijo iz okolja, ki se jim prilagaja (Handleman in Harris, 2001; Lovaas in Smith, 

1989). 

 

Najbolj učinkoviti posamični pristopi do oseb z MAS so oblikovani tako, da se nagibajo k 

doseganju dveh ciljev: 

- pomoč otrokom z MAS, da bi se naučili funkcionalnih veščin in uresničili potenciale, 

- pomoč otrokom z MAS, da bi zmanjšali neželeno vedenje in ga nadomestili s socialno 

sprejemljivejšim.  

Med temeljne pristope obravnave otrok z MAS, ki temeljijo na celostni obravnavi, lahko 

uvrščamo pristope, ki so osnovani na spretnostih in veščinah (angl. ''skill-based approaches'') 

ter pristope, ki so osnovani na odnosih (angl. ''relationship-based approaches'') (Heflin in 

Simpson, 1998). Med pristope, ki so osnovani na spretnostih in veščinah, spadajo vedenjski 

pristopi (behavioristični), medtem ko med pristope, ki temeljijo na odnosih, spadajo razvojni 

pristopi (psihodinamski). Obe vrsti pristopov običajno predstavljata osnovo za skorajda vse 

nadaljnje različice raznovrstnih programov pomoči otrok z MAS. Vedenjski pristopi se 

usmerjajo predvsem na opazovanje in preoblikovanje navzven opaznega vedenja otroka 

(Cooper idr., 2007), medtem ko se razvojni pristopi opirajo na razvoj, upoštevajo individualne 

razlike otroka in se usmerjajo bolj navznoter, kjer skušajo vplivati na vzpostavitev odnosa z 

njim (Nee, 2013).  

 

Primer vse pogosteje proučevanega in vse bolje uveljavljenega razvojnega modela je tako 

imenovan ''The Greenspan Floortime Approach'', ki predstavlja temeljni del modela DIR (angl. 

''Developmental Individual-difference Relationship-based model'') (Greenspan in Wieder, 

2009). Razvila sta ga dr. Stanley Greenspan in Serena Wieder. Temeljni cilj modela DIR (D – 

''developmental'', razvojni pristop;  I – ''individual differences'' upoštevanje individualnih 
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razlik;  R – ''relationship based'', temelji na medsebojnih odnosih) je pomagati otroku z MAS, 

da bi dosegel tiste razvojne mejnike, pri katerih zaostaja za ostalimi nevrotipičnimi vrstniki. 

Učitelj (oziroma terapevt) pomaga otroku na poti k doseganju vse višjih razvojnih mejnikov 

skozi igro, ki je usmerjena k otroku in temelji na vzpostavitvi odnosa. Po teoriji naj bi se učitelj 

skozi igro in preko čustev dotaknil otroka od znotraj ter pri njem vzbudil željo po tem, da bi v 

vse večji meri želel izkusiti tudi zunanji svet. Pristop je usmerjen v pomoč otroku, da bi pričel 

dojemati sebe in pridobil veščine s področja kognicije, socialnega področja, čustvenega 

področja, jezika in gibalnega razvoja. Gre za individualni pristop do otrok z različnimi 

razvojnimi zaostanki in težavami na področju komunikacije, socialne interakcije, socializacije, 

senzorike in vedenja. Še posebej učinkovit je pri otrocih z MAS, pri čemer predvsem starši 

predstavljajo pomemben vidik na poti k napredku otroka. 

 

Po drugi strani je intenzivni, ciljno usmerjen vedenjski edukacijski pristop v zgodnjem obdobju 

eden izmed najbolj raziskanih in najučinkovitejših (Matson, 2009). Leta 2015 se je v okviru 

projekta Centra za strokovni razvoj na področju MAS (NPDC – ''The National Professional 

Development Center on Autism Spectrum Disorders'') (National Professional Development 

Center on Autism Spectrum Disorders, 2014)  ter Nacionalnega centra za avtizem (NAC – 

National Autism Center) (NAC-National Autism Center, 2015) umestil v skupino 

najučinkovitejših in z dokazi podprtih pristopov do otrok z MAS (Jurišić, 2016). Pri delu z 

otrokom z MAS lahko z veliko gotovostjo doprinese k pomembnemu izboljšanju na področju 

interakcije med vrstniki, vedenja, imitacije, skrbi zase ter veščin jezika (Taylor in Harris, 1995, 

v Maurice, 1996). Za čim večji učinek kasneje v življenju je še posebej pomembna obravnava 

v čim bolj zgodnjem obdobju razvoja (Grindle idr., 2009), kjer je poudarek na preoblikovanju 

manj funkcionalnega vedenja za posameznika ali okolico (Pastirk, 2011). VP v učnem procesu 

je bistvenega pomena in ima velik vpliv na področje izobraževanja otroka z MAS. Predstavlja 

osnovo za oblikovanje učnega načrta, didaktičnih metod, organizacije v razredu ter 

generalizacije in vzdrževanja znanja (Cooper idr., 2007). VP je znanstveno podprt, prav tako 

njegove rezultate lahko vzdržujemo še zelo dolgo časa (Eikeseth, Smith, Jahr in Eldevik, 2007). 

Ob bok posamičnim pristopom se v zadnjem času vse pogosteje postavljajo eklektični pristopi 

z elementi razvojnih in vedenjskih usmeritev. Čeprav drugačni konceptualni okviri različnih 

pristopov bistveno vplivajo na modele intervencije, se v praksi tudi precej prekrivajo (National 

Research Council, 2001a), tako jih lahko z ustreznim znanjem tudi uspešno kombiniramo.  
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2.3.2 Uporabna vedenjska analiza (ABA) 

Skinner (1938) je postavil osnovne zakonitosti vedenja, v sklopu katerih je opredelil operantno 

in odzivno vedenje, ki predstavlja osnovo za razumevanje pogojevanja. Gre za tako imenovano 

učenje, kjer posledice vedenja povečajo verjetnost, da se vedenje v prihodnosti ponovno pojavi. 

Watson in drugi zgodnji behavioristi so opredelili vedenje kot odgovor na dražljaje iz okolja. 

Osnovni koncept povezave podanega dražljaja z odgovorom (angl. ''stimulus-response'') je 

ustvaril različne oblike behaviorizma, vključno z radikalnim behaviorizmom (Cooper idr., 

2007). 

 

Vedenjska analiza sestoji iz treh glavnih smeri: behaviorizma, eksperimentalne analize vedenja 

ter uporabne vedenjske analize (angl: ''Applied Behavior Analysis'') (ABA) (Cooper idr., 2007). 

V nadaljevanju bomo podrobneje proučili uporabno vedenjsko analizo, pri kateri je velikega 

pomena področje učenja uporabnih vedenj za življenje posameznika ter opazovanje in analiza 

realnih merljivih vedenj (Kearney, 2008).  

 

Vse od leta 1960 so behavioristi uporabljali teorijo Skinnerja za razvoj metod poučevanja in 

sistematično raziskovali vedenje otrok z avtizmom. Skinner je opredelil osnovna načela 

vedenja, ki zajemajo področje ojačevanja, podajanja in opuščanje opor, urnike ojačevanja, 

postopke izničenja, oblikovanje, diskriminacijo, diferenciacijo in ostale teoretične osnove ABA 

(Cooper idr., 2007). Na različnih univerzah so se pričeli izvajati programi s področja ABA 

(1960–1970), kjer med najbolj znane uvrščamo: ''Arizona State University'', ''Florida State 

University'', ''the Univeristy of Illinois'', ''Indiana University'', ''the University of Kansas'', ''the 

University of Oregon'', ''the University of Southern Illinois'', ''the University of Washington'', 

''West Virginia University'', ''the Western Michigan University'' in druge (Cooper idr., 2007).   

 

Leta 1968 se je pričela izvajati sodobna ABA, ko je v ZDA izšla prva izdaja znanstvene revije 

s področja uporabne vedenjske analize, tako imenovana JABA (''Journal of Applied Behavior 

Analysis''), kjer so raziskovalci uporabljali metodologijo eksperimentalne analize vedenja in 

objavljali nove izsledke (Cooper idr., 2007). Ena izmed pomembnejših preglednih raziskav tega 

obdobja opredeljuje obravnavo po načelih ABA kot eno najzanesljivejših (Hingtgen in Bryson, 

1972).  Pomembna prelomnica za otroke z MAS se je zgodila, ko je klinični psiholog in profesor 

na Univerzi v Kaliforniji, Ole Ivar Lovaas, oblikoval program, specifičen za otroke z MAS  

(Lovaas, 1987). Do takrat je obravnava avtizma temeljila predvsem na razvojnem pristopu, ki 
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v primerjavi z VP po načelih ABA ni izražal tolikšne učinkovitosti. VP po načelih ABA je pri 

otrocih z MAS privedel do pomembnega napredka v okviru programov za preoblikovanje 

vedenja, kar je bilo objavljeno v različnih znanstvenih revijah. Med družinami otrok z MAS in 

širši javnosti je VP vzbudil zanimanje šele sredi leta 1990, ko je Maurice objavila knjigo z 

naslovom ''Let Me Hear Your Voice'', v kateri opisuje uspešno izkušnjo svoje družine pri delu z 

otrokom z MAS po intenzivnem modelu ABA (Brancato Daversa, 2001). Maurice (1993) je 

tako spodbudila druge starše, da so se pričeli zanimati za VP po načelih ABA, ne samo v 

domačem okolju, temveč postopno tudi v sklopu šolskega sistema, kar je povzročilo pričetek 

ustanavljanja ABA šol.  

 

Danes vemo, da zgodnje učenje po VP po načelih ABA doprinese k pomembnemu, celovitemu 

in trajnemu napredku otrok z MAS (Birnbrauer in Leach, 1993; Eikeseth idr., 2002; Howard, 

Sparkman, Cohen, Green in Stanislaw, 2005; Lovaas, Newsom in Hickman, 1987; Lovaas in 

Smith, 1989; McEachin, Smith in Lovaas, 1993; Myers in Johnson, 2007; Rogers in Vismara, 

2008; Smith, Groen in Wynn, 2000). Rezultati raziskav kažejo napredek na področju 

kognitivnega funkcioniranja, socialne komunikacije, igre, upada neželenega vedenja in bolj 

prilagojenega vedenja otrok z MAS (Birnbrauer in Leach, 1993; De Rivera, 2008; Lovaas, 

1987; Matson, 2009). Vedenjski pristop ABA tako predstavlja znanstveno potrjeno metodo pri 

delu z osebami z MAS, kjer gre za sistematično uporabo načel vedenja in učenja (Stošić, 2014). 

Obravnava po VP izvira iz znanstveno dokazanih načel vedenja in tako vključuje vse dejavnike, 

ki jih je Ameriški nacionalni svet raziskav (National Research Council, 2001a) opredelil kot 

učinkovito intervencijo na področju izobraževalnih in zdravstvenih programov za otroke z 

MAS. Predstavlja primarno metodo za obravnavo neprimernega vedenja otrok z MAS in 

dokazano pripomore k celostnemu in dolgoročnemu napredku na področju obravnave otrok z 

MAS. 

 

Opazovanje, beleženje in analiza vedenja 

 

Kakovostna ocena vedenja je osnova za oblikovanje načrta obravnave ter spremljanja njene 

učinkovitosti (Stropnik, 2014). Metoda opazovanja, s katero ocenimo funkcijo proučevanega 

vedenja otroka z MAS, se imenuje ocena funkcije vedenja (angl. ''Functional behavioral 

assessment'') (FBA). ''Ocena funkcije vedenja in na njej temelječ program podpore bi moral biti 

profesionalni standard v okviru obravnave ob neželenem vedenju,'' navaja Stošić (2014). 

Namen je proučiti in razumeti povezavo med otrokovim vedenjem in različnimi faktorji, ki 
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lahko vplivajo na to vedenje. V ta namen se uporablja tehnika ABC sheme, s pomočjo katere 

se opredelijo: A (predhodni dražljaj), B (vedenje) ter C (posledica). Pogosto se ob tem beležijo 

tudi okoliščine (čas, lokacija, prisotne osebe) (Kearney, 2008). Raziskave kažejo, da 

najpogostejša funkcija vedenja ustreza izogibanju zahtevam in neprijetnim dražljajem      (38,1 

%), sledi iskanje socialne pozornosti in dostop do željenih predmetov in dejavnosti (26,3 %) ter 

samostimulacija (25,7 %) (Iwata, Dorsey, Slifer, Bauman in Richman, 1994). Intervencije so 

enako učinkovite ne glede na tip neželenega vedenja, ki ga izberemo. 230 študij (skupno 358 

oseb z MAS) prikazuje, da so vedenjske intervencije na splošno učinkovite pri zmanjšanju 

neželenega vedenja pri osebah z MAS, pri čemer tiste, ki temeljijo na funkcionalni analizi, 

zmanjšajo neželeno vedenje učinkoviteje, kakor tiste, ki ne. Pri individualni analizi otroka z 

MAS z vedenjske perspektive lahko sledimo postopku desetih korakov, ki jih v nadaljevanju 

predlaga Kearney (2008): 

1. Operacionalizacija ciljnega vedenja (Vedenjski cilj naj bi vseboval naslednjih pet 

komponent: kdo; vedenje; rezultat; okoliščine; kriterij uspešnosti.) 

2. Opredelitev osnovnega stanja (Kako pogosto otrok izvaja ciljno vedenje v običajnih 

okoliščinah, koliko časa trajajo ter kakšna je intenziteta?) 

3. Opredelitev predhodnih dražljajev (Ali je kakšen dražljaj konstantno prisoten pred 

pojavom ciljnega vedenja?) 

4. Opredelitev lokacije (Kje se ciljno vedenje pojavi?) 

5. Opredelitev časa (Kdaj se ciljno vedenje pojavi?) 

6. Opredelitev posledic (Posledice, ki nemudoma sledijo ciljnemu vedenju?) 

7. Opredelitev pozitivnih ojačevalcev ter dražljajev, ki jih otrok ne mara (aversive 

stimuli?) 

8. Načrtovanje in implementacija programa (Na podlagi analize vedenja, individualno za 

vsakega otroka, načrtujemo obravnavo.) 

9. Spremljanje programa (Z opazovanjem otroka in beleženjem podatkov vseskozi 

spremljamo napredek.) 

10. Evalvacija in prilagajanje programa (Evalvacija zbranih podatkov v okviru spremljanja 

programa nakaže morebitno potrebo po nadaljnjih prilagoditvah). 
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Kriteriji in načela ABA 

 

Poznamo sedem ključnih kriterijev za opredelitev ABA: aplikativnost / uporabnost 

(osredotočenost na socialno pomembna vedenja posameznika), vedenjskost (natančno merjenje 

in beleženje konkretnega vedenja, ki ga pri posamezniku preoblikujemo), analitičnost (analiza 

vpliva izbranega pristopa na spremembo vedenja, tako imenovano funkcionalno razmerje med 

izbranim pristopom in rezultati), tehnološkost (natančen, jasen in objektiven zapis vseh 

uporabljenih postopkov, kar omogoča izvedbo enakih postopkov s strani druge osebe), 

konceptualna sistematičnost (intervencijski postopki preoblikovanja vedenja temeljijo na 

osnovnih načelih vedenja), učinkovitost (izboljšati vedenje posameznika v zadostni meri, da bo 

privedlo do rezultatov v praksi) ter splošnost (ustvariti spremembe v vedenju, ki trajajo daljše 

časovno obdobje, se posplošijo v druga okolja, oziroma na druga vedenja) (Cooper idr., 2007).  

 

Programi modelov VP lahko vsebujejo nekatera ali vsa načela ABA. Med seboj se razlikujejo 

glede na različne kombinacije načel ABA in njihove poudarke uporabe posameznih tehnik 

preoblikovanja neželenega vedenja ter učenja novih veščin. V nadaljevanju bomo podrobneje 

predstavili ključna načela ABA: 

 

- Diferencialno ojačevanje: Večina vedenj je v nekaterih okoliščinah primernejših kakor 

v drugih. Diferencialno ojačevanje se nanaša na ojačevanje vedenja v nekaterih 

situacijah, ne pa tudi v drugih. Gre za postopke, s katerimi zmanjšamo neželeno vedenje. 

V nadaljevanju bomo opredelili nekaj najpomembnejših (Kearney, 2008): 

- Diferencialno ojačevanje opustitve neželenega vedenja: Ojačevanje vsakršnega 

sprejemljivega vedenja otroka v določenem časovnem intervalu pod pogojem 

odsotnosti neželenega vedenja. 

- Diferencialno ojačevanje nezdružljivega vedenja: Ojačevanje želenega vedenja 

otroka, ki je nezdružljivo z neželenim vedenjem. 

- Diferencialno ojačevanje alternativnega vedenja: Ojačevanje alternativnih, 

primernejših oblik vedenja otroka v primerjavi z neželenim vedenjem. 

 

- Izničenje: Kadar želimo zmanjšati določeno neželeno vedenje s postopkom izničenja, 

se moramo prepričati, da ciljnemu vedenju ne sledi nikakršna posledica, ki bi ga lahko 

ojačala ali spodbudila. Sem uvrščamo ignoriranje, kjer odvzamemo socialno pozornost. 

Pomembno je poudariti, da postopek ni primeren za obravnavo nevarnih (agresivnih) 
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oblik vedenja. Pri uporabi izničenja je značilno začasno povečanje neželenega vedenja 

(angl. ''extinction burst''), pri katerem se za kratek čas neželeno vedenje kaže v 

izrazitejši obliki, čemu kaj hitro sledi upad in izboljšanje v primerjavi z začetnim 

stanjem (Kearney, 2008).     

 

- Poprava in prekomerna poprava: Gre za postopek, kjer otrok popravi lastno napako 

(poprava) oziroma poleg svoje popravi enake napake drugih (prekomerna poprava) 

(Kearney, 2008). 

 

- Izključitev: Gre za postopke, pri katerih otroka izključimo iz določenega okolja in mu 

onemogočimo dostop do različnih ojačevalcev. Čas izključitve je omejen glede na 

otrokovo starost (npr. 5 let star otrok – 5 min izključitve) (Kearney, 2008). 

 

- Motivacija: Motivacija je ena izmed bistvenih načel vedenjskega pristopa ABA, ki 

pomembno pripomore k modifikaciji neželenega vedenja in k učenju novih veščin 

otroka z MAS (Cooper idr., 2007). Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega 

procesa učenca za dosego zastavljenega učnega cilja, ob tem je izjemno pomembna 

strokovna kompetentnost učitelja, da učenca v šoli ustrezno motivira (Juriševič, 2012). 

Motivacijski pristop učitelja je neizogiben, saj vsi učenci niso notranje motivirani za 

učenje in tako potrebujejo dodatne zunanje spodbude k učenju (Juriševič, 2006a). 

Večina otrok z avtizmom ni motiviranih s strani socialnih ojačevalcev, prav tako so zelo 

slabo notranje motivirani in je tako učenje novih veščin, ki zanje nimajo večjega 

pomena, velik izziv. Motivacija otrok z MAS je pogosto povezana z neobičajnimi 

interesi. Vzpostavitev operantov, oziroma upoštevanje pomena motivacijskih 

operantov, je osnova, da razumemo, kaj si otrok želi in kaj vse bi naredil, da bi željeno 

stvar ali stanje tudi pridobil. Vzpostavitev operantov in načrtno povečanje motivacije se 

odraža v večjem uspehu otroka pri učenju različnih veščin. Da bi vzpostavili motivacijo 

otroka z MAS za učenje, moramo pogosto izhajati iz osnovnih potreb in želja (Lindblad, 

2006).    

 

- Ojačevanje: Ojačevanje predstavlja najpomembnejše načelo ABA. Ojačevanje je 

opredeljeno glede na učinek na posamezno vedenje v nekem časovnem obdobju. 

Ojačevalec je lahko želena stvar ali socialna nagrada le v primeru, ko sledi določenemu 

vedenju kot posledica, ki poveča verjetnost, da se bo to vedenje v prihodnosti ponovilo 
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oziroma narastlo. Poznamo ''pozitivno ojačevanje'' (dodamo nekaj želenega) ter 

''negativno ojačevanje'' (odvzamemo nekaj neželenega), ki privede do enakega učinka. 

Negativnega ojačevanja ne smemo enačiti s kaznijo. Ojačevalce izbiramo tako, da 

izhajamo iz otroka, pri čemer primarne ojačevalce (hrana, pijača) združujemo z drugimi 

stvarmi (igrače, socialne pohvale ipd.), z namenom pridobitve sekundarnih (pogojenih) 

ojačevalcev (Lindblad, 2006).  Poleg primarnih in sekundarnih ojačevalcev poznamo 

tudi avtomatične ojačevalce (samostimulacija), socialne ojačevalce (pridobitev 

pozornosti), generalizirane ojačevalce (žetoni) ter  umetno ustvarjene ojačevalce 

(Kearney, 2008).  

 

- Oblikovanje: Oblikovanje predstavlja tehniko, kjer vedenje postopoma spreminjamo, 

tako da ga sistematično in postopno jačamo vse do končnega ciljnega vedenja. Otrok z 

MAS potrebuje sistematično predstavitev korakov veščine. S konsistentnim 

ojačevanjem posameznega koraka postopno oblikujemo novo vedenje. Ojačevanje tako 

vzdržuje motivacijo otroka in pripomore k spremembi vedenja (Lindblad, 2006). 

Uporabljamo ga v primeru, ko je trenutni nivo otrokovega funkcioniranja v primerjavi 

s končnim v prevelikem razkoraku, da bi ga otrok osvojil v enem samem koraku 

(zahtevne oblike vedenja, časovno oddaljeni cilji) (Kearney, 2008).    

 

- Opore: Opora je oblika pomoči, ki jo podamo z namenom, da zagotovimo pravilne 

odzive otroka v začetnih fazah učenja, tako imenovano ''učenje brez napak''. Opore so 

različnih oblik: fizične opore (npr. fizično vodenje za roko), geste (npr. pokažemo s 

prstom), modelno učenje (demonstracija ali imitacija), vizualne (npr. slika, predmet), 

zapisane (npr. beseda) in verbalne (npr. verbalno navodilo). Bistveno je, da vedno 

uporabljamo najmanjšo možno oporo, pri čemer je ključnega pomena, da le to opustimo 

nemudoma, ko je otrok ne potrebuje več, da zagotovimo čim večjo neodvisnost in 

generalizacijo veščine (Lindblad, 2006; Maurice, 1996).    

 

- Modelno učenje: Učenje imitacije veščin gibalnih spretnosti, igre, komunikacije in 

socialnih veščin so ključnega pomena za otroka z MAS. Otrok z MAS se lahko spontano 

uči iz okolja (od vrstnikov in učitelja iz razreda) le v primeru, če ima osvojeno imitacijo. 

Učenje preko opazovanja je predstopnja za skoraj vse nadaljnjo učenje. Uporaba tehnik 

ojačevanja, opor in oblikovanja odzivov, je ključnega pomena pri treningu imitacije. 

Nove tehnike, ki vključujejo ''video modelno učenje'', so se izkazale kot zelo učinkovite 
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pri učenju različnih veščin: igra, skrb zase, veščine komunikacije in imitacija gibov 

motorike (Lindblad, 2006). 

 

- Učenje s preizkušnjami: Učenje s preizkušnjami je eden izmed osnovnih postopkov 

ABA programov za poučevanje novih veščin. Vključuje analizo veščin in analizo 

kompleksnih nalog na posamezne korake, ki jih poučujemo posamično (enega na 

enkrat), vse dokler niso popolnoma osvojeni, preden dodamo novo veščino. Izvajamo 

ga lahko v različnih oblikah, kot so na primer: hiter tempo učenja, mešano učenje novih 

in že znanih veščin, učenje v naravnem okolju ali situaciji, učenje v skupini. Pri 

izvajanju beležimo vsak odziv otroka in merimo uspešnost glede na vnaprej postavljene 

kriterije (Lindblad, 2006). V kolikor ga izvajamo izolirano, obstaja nevarnost, da ne 

zagotovimo dobre posplošitve, zato je nujna kombinacija z ostalimi tehnikami, da otrok 

prenese novo znanje v različna naravna okolja (Kearney, 2008). Učenje s preizkušnjami 

obsega tri zaporedne korake (Lindblad, 2006):  

- navodilo ali razlikovalni dražljaj, 

- vedenje ali odziv otroka, 

- posledica – povratna informacija otroku ali ojačitveni dražljaj. 

 

- Spontano učenje: Otroci z MAS pridobijo novo znanje tudi s pomočjo učenja iz 

naravnega okolja. Naravno okolje se navezuje na socialna okolja, s katerimi se otrok 

srečuje v vsakodnevnem življenju in tam preživi največ časa brez posebnih prilagoditev 

(Kearney, 2008). Spontano učenje mora biti strukturirano in merljivo. Vključuje 

različne komponente, ki spodbudijo k osvojitvi ciljev ter zagotavljajo generalizacijo na 

nova okolja (Lindblad, 2006).  

 

- Analiza naloge in veriženje: Analiza naloge je osnova za pripravo ''seznama korakov 

naloge'', v sklopu katerega nalogo razdelimo na več majhnih korakov, ki jih poučujemo 

v določenem zaporedju. Dva ali več enostavnih vedenjskih vzorcev povežemo v 

kompleksno vedenjsko verigo. Tovrstna tehnika je še posebej uporabna pri poučevanju 

veščin skrbi zase, kot so: oblačenje, slačenje, priprava mize, toaletni trening ... Veriženje 

omogoča, da vsi poučujejo v enakem zaporedju, kar za otroka postane rutina (Kearney, 

2008; Lindblad, 2006). 
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Ker so otroci z MAS zelo heterogena skupina z raznolikimi potrebami, je nemogoče, da bi 

posamezna tehnika poučevanja delovala pri vseh posameznikih. Nekateri tradicionalni modeli 

VP – na primer: ''Young Autism Project'' (Lovaas, 1987) v ospredje postavljajo določeno 

tehniko poučevanja, medtem ko se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo modeli VP, ki 

kombinirajo različne tehnike poučevanja glede na specifične potrebe otroka. Imenujemo jih  

''večkomponentni modeli VP''. Tovrstno prakso upoštevajo različne šole (na primer: ''Treehouse 

school'', ''Jigsaw school''), ki večkomponentni model implementirajo kot prevladujoč način 

dela. Znotraj večkomponentnih modelov VP se uporablja veliko število različnih tehnik učenja 

in obravnave vedenja. Njihova uporaba se razlikuje predvsem glede na kompleksnost in 

specifiko otroka z MAS.  Vse tehnike temeljijo na načelih VP in jih določimo v sklopu 

specifičnega IP-ja otroka z MAS. V kolikor izbrana tehnika učenja ali njihova kombinacija ne 

privede do pričakovanega rezultata, se sistematično implementira drug postopek in se evalvira 

njegova učinkovitost (Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 

2014). Študije so pokazale, da so eklektični modeli, znotraj katerih so načela VP kombinirana 

z drugimi pristopi učenja, ki niso znanstveno podprti, manj učinkoviti kot tisti modeli, ki 

temeljijo samo na načelih VP (Howard, idr., 2005). V nadaljevanju nas bodo bolj usmerjeno 

zanimali večkomponentni modeli VP, kamor bo usmerjen tudi predlagan nov model SI-VP.  

 

Individualiziran vedenjski program po načelih ABA 

 

Individualiziran vedenjski program po načelih ABA temelji na predhodno opisanih znanstveno 

potrjenih postopkih poučevanja. Bistveno je, da je vsak program individualiziran glede na 

otrokova močna in šibka področja z jasno zastavljenimi operativnimi cilji in zapisanimi kriteriji 

za dosego le teh ter spremljanje vedenja otroka z MAS. Vseskozi se podaja takojšnja, pogosta 

povratna informacija z namenom ojačevanja natančnega odzivanja glede na učne priložnosti ter 

konsistentna uporaba postopkov poprave napak neprimernih odzivov. Postopki so 

implementirani individualno glede na tempo učenja otroka z MAS. Vsi podatki za vse 

zastavljene cilje se sočasno beležijo in sistematično evalvirajo v obliki preglednic in grafov z 

namenom preverjanja učinkovitosti načina poučevanja ter morebitne potrebe po modifikaciji 

programa. Cilji, ki niso uspešno vzdrževani ali generalizirani, se ponovno umestijo v program. 

Zasnova in izvajanje programa za zmanjšanje neželenega vedenja temelji na oceni funkcije 

vedenja. Na samo učinkovitost obravnave pomembno vpliva vsebina programa, ki celovito 

pokriva vsa področja primanjkljajev otroka z MAS (Lovaas idr., 2003). Prevladujoči 

individualizirani vedenjski programi po načelih ABA se vsebinsko večinoma osredotočajo na 
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učenje socialnih veščin, komunikacije, zmanjševanja neželenega vedenja, učenje 

prilagoditvenih spretnosti, jezika, družbenih spretnosti, socialnih veščin, veščin branja in drugih 

akademskih spretnosti (What is Applied Behavior Analysis, 2016). Pri načrtovanju in pripravi 

programa si lahko pomagamo s specifično oblikovanim, uveljavljenim priročnikom ''The ABA 

Program Companion'', ki nas vodi k boljši organizaciji in lažji implementaciji v okolje (Fovel, 

2002). Glede na smernice s strani organizacije BACB (Applied Behavior Analysis Treatment 

of Autism Spectrum Disorder, 2014) bi moral vsak IP, ki temelji na VP po načelih ABA, 

vsebovati naslednja vsebinska področja:  

- splošne informacije otroka z MAS, 

- razlog za pripravo IP-ja, 

- zgodovina otroka z MAS, 

- klinični intervju s starši/strokovnimi delavci, 

- pregled dokumentacije, 

- postopek ocenjevanja in rezultati, 

- podporni vedenjski načrt, 

- opredelitev modela, 

- izobraževanje staršev, 

- intenziteta, 

- koordinacija obravnave otroka z MAS, 

- prenos načrta pomoči (generalizacija), 

- opustitev načrta pomoči, 

- načrt v primeru krize.  
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2.4 Modeli vedenjskega pristopa (VP) za delo z otroki z MAS 

2.4.1 Teoretično ozadje modelov VP 

VP ni samo eden izmed najbolj uveljavljenih pristopov do oseb z MAS, temveč tudi eden izmed 

najpogostejših. Prisotnih je mnogo raznolikih načinov izvajanja VP. Razvoj modelov sledi 

pristopu ''od spodaj navzgor'', kjer postopki učenja temeljijo na posamičnih načelih vedenja, ki 

so nato sestavljeni v raznovrstne modele VP. Ti med seboj zelo variirajo in se razlikujejo po 

prevladujočih tehnikah učenja, intenziteti obravnave otroka, načinu izobraževanja 

strokovnjakov, vsebini izobraževalnega programa, stopnji pomoči s strani supervizorja, vlogi 

staršev itd. Širok spekter uporabe načel VP znotraj posameznih modelov sega vse od 

poudarjanja tradicionalnih postopkov učenja (med najbolj znanimi je učenje s preizkušnjami) 

do sodobnejših načinov naravnega učenja (National Research Council, 2001a). Glede na 

strukturo poučevanja otroka z MAS poznamo ''strukturirane modele'' (angl. ''Structured 

Models'') v nasprotju z ''naravnimi modeli'' (angl. ''Naturalistic Models'') (Applied Behavior 

Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014). Modeli VP se praviloma ne 

osredotočajo zgolj na delo z otrokom z MAS, temveč celostno zajamejo področje. Ta lahko 

obsega vse od edukacije družine, učiteljev in drugih strokovnjakov, program supervizije ter 

možnost konzultacij za šolo. V nadaljevanju bomo postopno predstavili različne modele, v 

sklopu katerih se načela VP na različne načine izvajajo in implementirajo v okolje (Handleman 

in Harris, 2001). Tovrstna opredelitev je bistvena za kasnejše razumevanje načina izobraževanja 

strokovnjakov ter postopka implementacije predlaganega modela SI-VP. 

 

V prizadevanju za čim boljšo generalizacijo znanja iz učnega okolja v vseživljenjsko okolje se 

je skozi zgodovino spremenila tradicionalna uporaba načel VP na način, ki omogoča učenje v 

bolj naravnem okolju, z vse večjim poudarkom na postopnem vključevanju otroka z MAS k 

nevrotipičnim vrstnikom (Handleman in Harris, 2001; Harris in Handleman, 1994, v National 

Research Council, 2001a). Trend v razvoju novih modelov na eni strani narekuje obravnavo, ki 

se prične v čim bolj zgodnem obdobju, po drugi strani pa aktualno širitev konceptualizacije 

intenzivnega vključevanja družine od preprostega sodelovanja k vse bolj usmerjenemu 

usposabljanju staršev (Kasari, Gulsrud, Wong, Kwon in Locke, 2010; National Research 

Council, 2001a). 
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2.4.2 Kategorizacija modelov VP glede na učni načrt obravnave otroka 

Različne variable, kot so število, kompleksnost, intenziteta vedenjskih ciljev ter odziv otroka 

na obravnavo, nam pomagajo določiti, kateri izmed konkretnih modelov VP je za specifičnega 

otroka z MAS najprimernejši. Ne glede na kontinuum lahko modele VP kategoriziramo in jih 

v grobem delimo na dve vrsti: žariščni modeli VP (angl. ''Focused based ABA models'') in 

celostni modeli VP (angl. ''Comprehensive ABA models''). Pomembna razlika med njimi je, ali 

učni načrt zajema obravnavo zgolj nekaterih ali vseh vrst potreb otroka z MAS (Applied 

Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014).   

 

Žariščni modeli VP so usmerjeni direktno k otroku in v ospredje postavljajo poučevanje 

izbranih veščin prioritetnega področja. Ne delujejo celostno, temveč je število vedenjskih ciljev 

omejeno. Model je lahko usmerjen v povečanje socialno sprejemljivega vedenja ali pa v 

zmanjšanje neželenega vedenja. Primeren je za tiste otroke z MAS,  ki potrebujejo obravnavo 

v omejenem obsegu, predvsem s področja ključnih funkcionalnih veščin oziroma za tiste otroke 

z MAS, ki imajo tako akutno obliko neželenega vedenja, da je obravnava le tega prioriteta. Pri 

postavitvi prioritetnih ciljev obravnave sledimo naslednjim načelom:  

- Vedenje, ki vpliva na zdravje ali varnost otroka z MAS oz. njegove okolice; druga 

vedenja, ki ovirajo kvaliteto življenje otroka z MAS. 

- Primanjkljaj na področju veščin prilagojenega vedenja, socialnih oziroma ostalih 

funkcionalnih spretnosti, ki so temeljne za vzdrževanje zdravja, socialne vključenosti in 

samostojnosti. 

Kadar spodbujamo oblike socialno želenega vedenja, je obravnava podana individualno ali v 

majhni skupini otrok (nevrotipični/otroci z diagnozo MAS). Izjemnega pomena je načrtovanje 

generalizacije, analiza vedenja, oblikovanje podpornega vedenjskega načrta in načrtovanje 

okolja. V primeru pridruženih motenj otroka z MAS se običajno obravnava zagotovi v bolj 

intenzivnih okoliščinah: več strokovnjakov izmenično izvaja obravnavo (2–3) v varnem 

prostoru. Model ni omejen glede na starost in kognitivno raven funkcioniranja otroka z MAS 

(Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014). 

 

Celostni modeli VP pri otroku z MAS, v nasprotju z žariščnimi modeli, celostno obravnavajo 

več primanjkljajev hkrati na različnih razvojnih področjih (kognitivno, socialno, čustveno 

področje, komunikacija, prilagojeno vedenje). Neželena vedenja, kot so neposlušnost, izbruhi, 

in stereotipije, običajno prav tako predstavljajo del obravnave. Model predvideva individualno 



- 36 - 
 

delo z otrokom oziroma delo v majhnih skupinah. Primeren je za mlajše in starejše otroke z 

MAS, še posebej, kadar so prisotna izrazite ali nevarne oblike neželenega vedenja. Obravnava 

je običajno zagotovljena v strukturirani obliki, ki se kombinira z metodami naravnega učenja. 

Ko otrok napreduje in doseže zastavljene cilje v različnih okoliščinah, se zagotovi obravnava v 

večji skupini. Usposabljanje družine in ostalih skrbnikov, da bi obvladovali vedenje in vstopali 

v interakcijo z otrokom z MAS, je kritična komponenta tega modela. Komponente obravnave 

se običajno dotikajo naslednjih področij: prilagojeno vedenje, pozornost, socializacija, 

kognitivno funkcioniranje, učenje veščin, emocionalni razvoj, družinski odnosi, jezik in 

komunikacija, igra in prosti čas, pred-učne spretnosti, zmanjšanje motečih ali neprimernih 

vzorcev vedenja, varnost, samozagovorništvo, samostojnost, samoobvladovanje, priprava na 

delo. Znan primer celostnega Modela VP je ''Early Intensive Behavioral Treatment'' (EIBT), ki 

uspešno pripomore k napredku na področju kognitivnega funkcioniranja in izboljša raven 

prilagojenega vedenja, kar otroku z MAS omogoča lažjo vključitev v proces šolanja (Cohen, 

Amerine-Dickens in Smith, 2006). V nadaljevanju nas bodo bolj usmerjeno zanimali celostni 

modeli, kamor bo usmerjen tudi naš novi model SI-VP (Applied Behavior Analysis Treatment 

of Autism Spectrum Disorder, 2014). 

2.4.3 Skupne značilnosti in razlike modelov VP 

Ne glede na razhajanja prisotnost skupnih elementov raznovrstnih modelov VP v ospredje 

postavlja predvsem pomen individualizacije (da bi zadovoljili potrebe vsakega otroka z MAS 

in njegove družine), vključenost specifičnih vsebin učnega načrta, visoko podporo učnega 

okolja, strategije generalizacije, predvidljive rutine, funkcionalen pristop k neželenemu 

vedenju, skrbno načrtovanje prehodov, aktivno vključitev družine (Dawson in Osterling, 1997, 

v National Research Council, 2001a), visoko usposobljenost osebja, ustrezna sredstva in 

mehanizme nadzora (Anderson in Romanczyk, 1999, v National Research Council, 2001a). 

Večina modelov VP dosega kriterije z dokazi podprte prakse poučevanja. Pogosta je 

kombinacija več načel VP, ki se implementirajo bodisi na domu, šoli ali kliniki. Veščine 

poučevanja oz. cilji obravnave otroka z MAS so usmerjeni v socialno področje, komunikacijo, 

izboljšanje neželenega vedenja, grobo in fino motoriko, koncentracijo, samostojnost, učenje 

tekočega medosebnega odzivanja, funkcionalno igro, čustva, pozornost in možnost izbire. 

Starost vključitve otrok z MAS  ustreza širokemu razponu vse od 2 do 50 let (Comprehensive 

Model: Applied Behavior Analysis (ABA), 2015). Ne glede na to ali govorimo o žariščnih ali 

o celostnih modelih VP, ti med seboj variirajo. Pomembno dimenzijo predstavlja stopnja 
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primarne usmerjenosti (uporabnik/izvajalec) predvsem v smislu vloge, ki jo prevzame 

strokovnjak, ali slednji neposredno dela z otrokom z MAS ali je v vlogi svetovalca zunanjim 

institucijam. Drugo razliko predstavlja obseg vključenosti vrstnikov ali družine v samo 

obravnavo. Navsezadnje se modeli razlikujejo tudi po tem, ali gre za modele ''znanih blagovnih 

znamk'' ali pa so prosto dostopni na tržišču (Applied Behavior Analysis Treatment of Autism 

Spectrum Disorder, 2014). 

2.4.4 Implementacija modelov VP 

Otroka z MAS bi bilo potrebno obravnavati dosledno v različnih okoliščinah, da bi zagotovili 

čim boljšo generalizacijo in vzdrževanje učinka obravnave. Smernice narekujejo, da VP ne 

smemo omejiti zgolj na specifično lokacijo, v sklopu katere poteka implementacija, temveč 

znanje generaliziramo v različne okoliščine: stanovanjska skupnost, klinično okolje, dom, šola 

ter širše okolje. V obravnavo naj bi bilo vključenih več odraslih oseb, sorojenci, sošolci, in 

nevrotipični vrstniki (Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 

2014). 

 

Za zagotavljanje stalnosti napredka otroka z MAS je bistvenega pomena premik iz domačega 

v šolsko okolje. Potreba po z dokazi podprtimi pristopi v šolskem prostoru je zelo velika, vendar 

se sprašujemo, kako jih vanj učinkovito tudi vpeljati. Tradicionalni modeli VP so usmerjeni 

predvsem v domače okolje (Na primer: ''Pivotal Response Treatment'', ''the Young Autism 

Project ali Lovaas Model'') in jih tako uvrščamo med ''modele VP, zasnovane za delo na domu'' 

(''Home based ABA Models''), ki z lastno strukturo predvidevajo primarno učenje na domu in 

zgolj dolgoročno zagovarjajo implementacijo načel VP v šolsko okolje. Eden izmed bolj znanih 

in uveljavljenih tradicionalnih modelov VP po načelih ABA predstavlja ''UK Young Autism 

Project'' (UK YAP) (Hayward, Gale in Eikeseth, 2009), ki je del ''The University of California 

at Los Angeles Young Autism Project'' (UCLA YAP) (Smith in Lovaas, 1997). Model UK YAP 

je zasnovan za obravnavo otrok z MAS na domu, ki temelji na VP po načelih ABA. Gre za 

celosten, visoko strukturiran in intenziven program pomoči otrokom z MAS v zgodnjih letih, 

ki temelji na z dokazi podprti praksi poučevanja. Ima vzpostavljen lasten organizacijski sistem 

implementacije načel VP v prakso, ki vključuje individualno obravnavo otroka na domu. 

Kadrovski pogoji vključitve strokovnjakov za delo v sklopu modela UK YAP ustrezajo 

tristopenjski hierarhični lestvici (ABA tutor z najmanj dodiplomsko stopnjo izobrazbe, višji 

tutor z vsaj enim letom izkušenj v vlogi tutorja z najmanj tremi otroki z MAS, supervizor z vsaj 
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tremi leti kliničnih izkušenj v vlogi višjega tutorja in licenco BCBA). Ob vključitvi v model 

UK YAP se strokovnjaki še dodatno usposobijo, prav tako so v nadaljevanju deležni stalne 

podpore v obliki supervizije in timskih sestankov. Ob strokovnjakih so tudi starši otrok z MAS 

vključeni v proces usposabljanja z namenom boljšega vzdrževanja obravnave njihovega otroka. 

Udeležba staršev je predvidena v obliki poldnevnega teoretičnega izobraževanja, ki se 

intenzivno nadaljuje prvih nekaj dni in se kasneje ohranja v sklopu tedenskih timskih sestankov 

s poudarkom na generalizaciji znanja. Vidik percepcije modela UK YAP s strani staršev je 

velikega pomena in ob polletju predstavlja del evalvacije napredka otroka z MAS (uporaba 

metod, vpliv na družino, obremenitev, pristop strokovnjakov in splošno mnenje o obravnavi) 

(Hayward idr., 2009). 

 

Od tradicionalnih modelov se  postopno premikamo k novim oblikam modelov VP, ki za razliko 

od tradicionalnih modelov že v začetnih fazah zagovarjajo učenje otrok z MAS v šolskem 

okolju (National Research Council, 2001a). Imenujemo jih ''šolski modeli VP'' (''School based 

ABA Models''). Implementacija modelov VP v šolsko okolje poteka na različnih ravneh VIZ. 

Primer študije s področja implementacije modela VP v program VIZ z enakovrednim 

izobrazbenim standardom (eno letna proučitev napredka enajstih otrok z MAS starih od tri do 

sedem let) kaže na pomemben napredek otrok z MAS na področju prilagojenega vedenja, jezika 

ter učnih spretnosti. Celovit model VP je tako mogoče uspešno implementirati v obstoječ sistem 

VIZ, čeprav pogoji v vseh okoljih pogosto niso zadostni, da bi lahko zadostili različnim 

potrebam otrok z MAS (Grindle idr., 2012). Implementacija modelov VP je tako vse pogostejša 

v šolskem okolju, kjer se izvaja prilagojen program za otroke z MAS. Število specialnih 

institucij, ki omogočajo realizacijo tovrstnega premika, se postopno veča. V tujini (Na primer: 

Velika Britanija, Irska) obstajajo šole oziroma specifično prilagojeni razredi za otroke z MAS, 

v okviru katerih pedagoško delo temelji na VP (v nadaljevanju ABA šole). Trenutno je zelo 

malo znanega o tem, kako je VP definiran v šolskem prostoru. Avtorji (Griffith, Fletcher in 

Hastings, 2012) so naredili pregled štirinajstih ABA šol v Veliki Britaniji in rezultati raziskave 

nakazujejo, da kadrovski pogoji dela na šolah v povprečju ustrezajo razmerju 1,4:1 

(učitelj:učenec), pri čemer ima večina osebja univerzitetno ali visokošolsko raven izobrazbe. 

Primer šolskega modela VP je model Treehouse school (Lambert-Lee idr., 2015), ki dokazuje, 

da je praktično mogoče na specifičen način integrirati VP po načelih ABA v sistem VIZ. 

Treehouse school je ena izmed prvih in največjih šol za otroke z MAS v Veliki Britaniji, ki 

izvaja prilagojen program VIZ za otroke in mladostnike z MAS v celoti po načelih VP. Program 

je razvila organizacija ''Ambitious about autism'' s podporo univerze ''Bangor University'', ki v 



- 39 - 
 

sklopu šole ''Treehouse school'' prav tako izvaja unikatno izobraževanje strokovnjakov za 

obravnavo otrok z MAS po načelih VP na štirih temeljnih področjih: področje ABA, 

izobraževanje, avtizem in strokovnost. ABA tutorji se ob vključitvi v model Treehouse school 

udeležijo intenzivnega dvotedenskega uvajalnega teoretičnega usposabljanja na šoli, čemur 

sledi osemnajstmesečno praktično usposabljanje v razredu (Denne, Hastings, Hughes, Bovellc 

in Redford, 2011). Model Treehouse school ima originalen način organizacije implementacije 

načel VP v razred s strani različnih strokovnjakov, ki temelji na tristopenjski hierarhični lestvici 

(ABA tutor individualno obravnava otroka z MAS; razredni učitelj vodi in spremlja ABA tutorje 

v razredu; supervizor pomaga pri zahtevnejših primerih in vodi razredne učitelje) in je podprta 

z multidisciplinarnim timom (strokovnjaki s področja VP, logopedi, delovni terapevti itd.). Ob 

tem je za čim večjo učinkovitost v sklopu modela Treehouse school izjemnega pomena 

sodelovanje s starši, ki temelji na stalni komunikaciji o funkcioniranju otroka z MAS v obliki 

dnevnih pisnih sporočil, podrobnih dvotedenskih poročil o napredku otroka, krajših sestankov, 

opazovanja otrok na šoli ipd.  

 

Ob prebiranju literature opažamo, da ni kakovostnih študij, ki bi primerjale med seboj 

implementacijo različnih modelov VP v šolski prostor, prav tako ni veliko študij, ki bi znotraj 

teh proučevale njihove prednosti in slabosti (npr. kriteriji za vključitev otrok, struktura osebja, 

način izobraževanja osebja, vključenost staršev ipd.).  

2.4.5 Starost vključitve otrok z MAS v modele VP 

VP temelji na potrebah otroka z MAS in ni strogo omejen glede na njegovo starost. Z VP naj bi 

pričeli čim hitreje po pridobljeni diagnozi. Dokazi kažejo na to, da dosežemo pozitivni 

dolgoročni učinek, v kolikor z njim pričnemo že v zgodnjem obdobju. Intenzivni celostni VP 

pristop v zelo zgodnjem obdobju (prvo leto) v kombinaciji obravnave na domu in postopnim 

prenosom v druga okolja doprinese k napredku na področju jezika, socialnem in kognitivnem 

področju ter učenju veščin. Pozitivno vpliva na vedenje, tako da lahko privede celo do 

popolnega upada neželenega vedenja in otroku pomaga k lažji vključitvi v šolsko okolje s 

svojimi vrstniki (Green, Brennan in Fein, 2002). Raziskave niso pokazale omejitev glede na 

starost, po kateri VP ne bi bil več učinkovit. Tako se določena učinkovitost ohranja tudi pri 

otrocih z MAS po vstopu v šolo (po sedmem letu starosti) (Applied Behavior Analysis 

Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014; Eikeseth idr., 2007). 
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2.4.6 Intenziteta modelov VP po načelih ABA 

Modele VP lahko glede na trajanje razdelimo v dve kategoriji: modeli obravnave (angl. ''ABA 

treatment models'') in izobraževalni modeli (angl. ''ABA educational models''). Prva kategorija 

se osredotoča na intenzivno, kratkoročno obravnavo (v obdobju največ 2–3 let) z namenom, da 

se otrok približa čim bolj tipičnemu vzorcu vedenja. Druga kategorija pa je v večji meri 

osredotočena na dolgoročne metode prilagoditev v sklopu izobraževanja otroka in podpori 

socializacije (Brancato Daversa, 2001). V večini raziskav empirični izsledki kažejo učinke 

modelov intenzivnega dolgotrajnega VP (Green, 1996; Smith in Lovas, 1998), kjer se priporoča 

visoka intenziteta dela z otrokom, vse od 35 do 40 ur individualne obravnave z otrokom z MAS 

na teden v času od dveh do treh let oziroma od 20 do 30 ur individualne obravnave na teden 

(Birnbrauer in Leach, 1993; Smith idr., 2000). Malo pa je tistih, ki proučujejo učinek manj 

intenzivnih modelov VP. Sem uvrščamo tiste modele VP, ki temeljijo na implementaciji načel 

VP v obstoječe šolsko okolje, ki ob manjšem obsegu individualnega dela predvidevajo tudi 

skupinsko delo z otroki. Ker otroci z MAS večino časa preživijo v VIZ institucijah, kjer 

prioritetno poteka klasična pedagoška obravnava s poudarkom na skupinskem delu, je 

implementacija načel VP v zgoraj omenjeni intenziteti nerealna. Eldevik, Eikeseth, Jahr, in 

Smith (2006) so tako proučili učinek nizko-intenzivnega (12h / teden v času dveh let) modela 

VP in pokazali napredek na kognitivnem področju, socialni komunikaciji in vedenju v 

primerjavi s klasično specialno-pedagoško obravnavo. V slovenskem prostoru (Macedoni-

Lukšič, Stres Kaučič, Gomboc, Štruc in Pleterski, 2011) se je na Pediatrični kliniki 

Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani v sklopu ambulante za avtizem izvajala raziskava, 

katere namen je bil raziskati, ali kratkotrajni nizko-intenzivni VP učinkovito vpliva na 

funkcioniranje nizko-funkcionalnih otrok z MAS in pridruženo MDR. Raziskava je bila 

izvedena v obliki posameznih študij primerov otrok z MAS, ki so bili deležni 6-tedenskega 

nizko-intenzivnega (3h/dnevno) individualnega VP v obsegu 5 dni v tednu. Rezultati so 

pokazali, da obstaja povezanost med nizko-intenzivno obliko VP ter funkcioniranjem otroka z 

MAS na področju komunikacije, socialne interakcije ter prilagojenega vedenja. Lahko 

sklepamo, da se določena učinkovitost ohranja, četudi se ta izvaja v obliki nizko-intenzivne 

kratkotrajne obravnave. Za doseganje ugodnih rezultatov tako ni bistvena zgolj intenziteta, 

temveč so enako pomembni drugi specifični vidiki obravnave (Eikeseth idr., 2002). V tujini 

zasledimo malo raziskav, ki bi evalvirale učinke nizko-intenzivnega VP, čeprav najdemo 

razloge za njeno implementacijo (obravnavanih več otrok, manj stresno za otroke, manj 

finančne obremenitve za starše, več časa za druženje z vrstniki, lažja implementacija v VIZ 
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program). Pri sami opredelitvi intenzitete različnih modelov VP nikakor ne smemo zanemariti 

pomembnega vira variabilnosti, ki nam pove, koliko aktivnega dela je bilo namenjenega otroku 

z MAS tudi s strani družine. Četudi posamezen model predvideva nizko raven intenzitete dela 

z otrokom z MAS, je lahko komponenta družine zelo močna in učinek programa pomembno 

razširi. Vpliv družine je ključnega pomena, vendar je intervencijski čas z njene strani težko 

natančno izmeriti (National Research Council, 2001a).  
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2.5 Izobraževanje strokovnjakov za delo z otroki z MAS  

Vloga strokovnjaka pri delu z otroki z MAS 

 

Raziskava s strani organizacije ''National Union of Teachers'' je pokazala, da se kar 44 % 

učiteljev ne čuti samozavestne pri poučevanju otrok z MAS (National Union of Teachers,  2006, 

v Consultation response, 2012). Podobno navaja poročilo ''Educating Children with Autism'', 

izdano s strani ''National Research Council'' (Lord in McGee, 2001), in sicer da učiteljem 

primanjkuje znanja in izkušenj s področja MAS. Avtorji so kritični tudi v tem smislu, da učitelji 

redko implementirajo z dokazi podprto prakso poučevanja (Hess, Morrier, Heflin in Ivey, 2008;  

National Research Council, 2001a; Stahmer,Collings in Palinkas, 2005). Razloge lahko iščemo 

v tem, da je kar tri četrtine (72 %) šol nezadovoljnih z obstoječim načinom (predvsem obsegom) 

usposabljanja učiteljev s področja avtizma (Barnard idr., 2002).  

 

Profesionalni razvoj strokovnjaka, njegova strokovna in osebnostna rast so ključnega pomena 

na poti k uspehu. Gre za proces vseživljenjskega učenja, kjer strokovnjak spreminja prakso 

poučevanja in napreduje, da bi bil bolj kritičen, neodvisen ter odgovoren v odločanju in 

ravnanju (Devjak, 2005; Valenčič Zuljan, 2001). Nanj vplivajo tako notranji (prepričanja in 

subjektivna pojmovanja) kot tudi zunanji dejavniki (formalne oblike izobraževanja in 

izpopolnjevanja, uvajanje novosti, spremembe v šolskem sistemu, klima na šoli, vpliv   staršev 

…). Pomemben je preplet pridobivanja novega znanja o načinih poučevanja, razvijanje 

pedagoških in metakognitivnih spretnosti, samoevalvacija, vzpostavitev interakcije z učenci ter 

zmožnost spreminjanja prepričanj, pojmovanj in vrednot v povezavi s poučevanjem (Javornik 

Krečič, 2008). Znano je, da znanstven temelj učiteljskega poklica povsod ni razvit do te mere, 

da bi integrativno obravnaval poučevanje, študij in učni proces (Buchberger idr., 2001), medtem 

ko trendi najbolj razvitih držav težijo k integriranim modelom izobraževanja (usmerjenost k 

strokovno pomembnim temam, relevantni problemi, združitev teorije s prakso). Da bi sledili 

trendu profesionalnega razvoja strokovnjakov, šolskega sistema ne smemo usmeriti zgolj v 

prilagajanje spremembam, temveč prav tako v smeri razširitve sistema nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja z novimi vsebinami (Valenčič Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj in 

Vogrinc, 2011). Modeli izobraževanja, usmerjeni v profesionalizacijo, omogočajo doseganje 

ciljev in razvoj profesionalnih aktivnosti. Aktualni trendi stremijo k dopolnjevanju in 

prestrukturiranju sedanjih vzorcev nalog strokovnjakov, nadaljnje izobraževanje predstavlja 

bistven element za pridobitev posebnih dodatnih kompetenc (Buchberger idr., 2001). Ob 
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prebiranju literature povzemamo, da obstajajo različni modeli izobraževanja strokovnjakov za 

delo z OPP in se v tujini lahko zelo razlikujejo glede na institucijo, organizacijo ter kurikularne 

lastnosti. Ker ni enega samega, ki bi zadovoljil vse potrebe, različne države po navadi 

kombinirajo raznovrstne modele izobraževanja (Buchberger idr., 2001).  

 

Profil specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (SRP) predstavlja enega izmed ključnih 

faktorjev kakovostne edukacije otroka na šoli (Jurišić, 2011). Etični kodeks in strokovni 

standardi SRP-jev Slovenije (2009) v 1. členu navajajo, da je SRP ''… strokovnjak, ki proučuje, 

razvija in izvaja edukacijo ter redukacijsko, kompenzacijsko in rehabilitacijsko delo z otroki s 

posebnimi potrebami ter odraščajočimi in odraslimi s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami 

v vseh življenjskih obdobjih.''  Načela profesionalnih in etičnih standardov, ki jih mora SRP 

upoštevati pri svojem delu, so v največjo korist OPP, pri čemer je osnovni cilj njegovega dela 

pomagati posamezniku, da razvije svoje potenciale, se usposobi za čim kvalitetnejše in čim bolj 

neodvisno poklicno in socialno življenje ter obvlada lastne primanjkljaje. Po 21. členu (Etični 

kodeks SRP Slovenije, 2009) se mora vsak SRP zavedati, da pridobljeno znanje in izkušnje niso 

nujno splošno uporabni, niti popolni in trajni, zato mora imeti neprestano refleksijo svojega 

dela, se izpopolnjevati s samoizobraževanjem, sodelovati v timu in se vključevati v druge 

formalne in neformalne oblike izobraževanja. Kodeks k temu zavezuje vse SRP, ne glede na to, 

kje, na kakšen način in katere naloge opravljajo. Tuje raziskave narekujejo potrebo po dodatnem 

izobraževanju strokovnjakov v šolskem prostoru za delo z otroki z MAS, tako pri učiteljih kot 

tudi pri SRP (Mavropoulou in Padeliadu, 2000; Williams, Schroeder, Carvalho in Cervantes, 

2011). V okviru študije (Hendricks, 2011), v katero je bilo vključenih kar 498 SRP z 

dolgoletnimi izkušnjami iz Virginije (ZDA), se je pokazala potreba po krepitvi učiteljevega 

strokovnega razvoja, izboljšave bi bile potrebne na ravni začetnega dodiplomskega 

izobraževanja in nadaljnjega strokovnega usposabljanja. SRP izražajo nizko do srednjo stopnjo 

splošnega znanja o avtizmu in izvajanja z dokazi podprte prakse poučevanja. Ugotovitve lahko 

podpremo tudi s študijo, prav tako usmerjeno specifično v specialne in rehabilitacijske 

pedagoge (Toran, Westover, Sazlina, Suziyani in Mohd Hanafi, 2016), ki navaja, da imajo 

slednji zmerne kompetence za izbiro primerne intervencije za delo z otroki z MAS. V 

prihodnosti se ne smemo usmeriti zgolj na količino izobraženega kadra, temveč moramo 

stremeti predvsem k njeni kakovosti (Hendricks, 2011).  

 

 

http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Williams,%20Kashunda%20L.%20%22&sort=ContentDateSort%20desc
http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Schroeder,%20Jennifer%20L.%22&sort=ContentDateSort%20desc
http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Carvalho,%20Catharina%22&sort=ContentDateSort%20desc
http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Cervantes,%20Amanda%22&sort=ContentDateSort%20desc
https://ukm.pure.elsevier.com/en/persons/hasnah-toran
https://ukm.pure.elsevier.com/en/persons/sazlina-kamaralzaman
https://ukm.pure.elsevier.com/en/persons/mohamed-suziyani
https://ukm.pure.elsevier.com/en/persons/mohd-hanafi-mohd-yasin
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Struktura izobraževanja strokovnjakov v okviru študijskih programov za delo z otroki z 

MAS 

 

Pristopi izobraževanja strokovnjakov za delo z otroki z MAS po svetu se razlikujejo vse od 

visokošolskih modelov v smislu tradicionalnega (začetnega) dodiplomskega programa do 

različnih drugih oblik nadaljnjega izobraževanja. Zelo malo je raziskav, ki primerjajo 

učinkovitost tako različnih modelov izobraževanja strokovnjakov med seboj. Obstaja več 

modelov, specifično usmerjenih v izobraževanje strokovnjakov za delo z otroki z MAS (Hurth 

idr., 2000, v National Research Council, 2001b). Slednje je mogoče klasificirati glede na 

stopnjo izkušenosti strokovnjakov s področja MAS na treh ravneh (National Research Council, 

2001b): 

- Prva raven: začetno usposabljanje v sklopu dodiplomskega študijskega programa ali v 

prvih nekaj tednih dela na šoli. Obseg usposabljanja je v razponu vse od intenzivne 

oblike izobraževanja v smislu predavanj do posameznih didaktičnih ur, ki potekajo 

večkrat na teden (v obdobju 4–6 tednov). Pogosto vključuje praktičen trening, delavnice 

in različna predavanja.  

- Druga raven: stalno strokovno usposabljanje in podpora s strani mentorja, ki običajno 

poteka v prvem letu poučevanja na šoli. Usposabljanje je podano s strani glavnega 

učitelja ali supervizorja. Glavni učitelj ima običajno izobrazbo s področja specialne in 

rehabilitacijske pedagogike in veliko znanja s področja MAS, pridobljenega izven 

univerzitetnega okolja. Vključuje možnost svetovanja (konzultacije), delavnice, 

konference ter praktično usposabljanje.  

- Tretja raven: Nadaljnja tehnična pomoč ter dostop do verodostojnih virov. Centri, ki na 

različne načine (lokacijsko, možnost video konzultacij, ''coaching'', video konference, 

elektronska sporočila, telefonski pogovori) ponujajo pomoč strokovnjakom, ki delajo z 

otroki z MAS. Avtorji poudarjajo potrebo po razvoju novih modelov izobraževanja 

strokovnjakov, tako imenovanih ''training of trainers models'', kjer bi izkušeni učitelji 

izobraževali druge strokovnjake.  

 

Ni natančnih podatkov o tem, koliko strokovnjakov se vsako leto izobrazi s področja MAS v 

tujini, prav tako ne, koliko različnih izobraževalnih programov s tega področja obstaja ter 

kakšne so njihove vsebine. V evropskem in svetovnem prostoru so strukture izobraževanja SRP 

zelo različne. Na področju izobraževanja se soočamo z različnimi težavami s pridobitvijo 

certifikata (angl. ''special education certification'') za strokovno delo na področju MAS. Le ta 
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se pomembno razlikuje od države do države, pri čemer nekatere omogočajo pridobitev 

kvalifikacije s področja posamične kategorije motnje, medtem ko drugje zasledimo 

nekategorično oz. multikategorično obliko kvalifikacije (angl. ''non-categorical or-cross or 

multicategorical certicifation''). Slednje omogočajo ali pa tudi ne pridobitev dodatne licence, 

ki je specifična za obravnavo določene motnje (angl. ''additional disability specific licensure''). 

Ne samo pri nas, temveč tudi drugje po svetu pomembno primanjkuje SRP (US Department of 

Education, 2002, v Scheuermann, Webber, Boutot in Goodwin, 2003), prav tako ni 

zanemarljivo dejstvo, da le ti v praksi redko poučujejo zgolj eno motnjo, tako gre trend 

predvsem v smeri nekategoričnih oz. multikategoričnih kvalifikacij. Raziskovalci si na tem 

mestu zastavljajo vprašanje, ali so tovrstni strokovnjaki kompetentni za delo z otroki z MAS. 

Menijo, da nekdo s tovrstnim certifikatom še ni nujno usposobljen za delo z otrokom z MAS in 

dvomijo, da lahko nekategorična oblika kvalifikacije pripravi strokovnjaka na soočenje s tako 

kompleksno problematiko, kot je MAS (Scheuermann idr., 2003). 

 

Možnost izobraževanja s področja specialne pedagogike v Sloveniji je omogočena vse od leta 

1947, ko je potekalo v sklopu Višje pedagoške šole v Ljubljani, kot Oddelek za specialno 

pedagogiko. Do leta 1953 je potekal za izredne študente, po tem času pa tudi za redne študente.  

Leta 1987 je prišlo do preimenovanja v Oddelek za defektologijo, v tem času se je študij iz 

dodiplomske razvil na podiplomsko stopnjo. Študijski program je obsegal dve smeri  

(Usposabljanje strokovnjakov za delo z osebami z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 

Delo z osebami z motnjami sluha in govora). Leta 2003 je prišlo do ponovne spremembe, ki je 

bila v skladu z uveljavljenimi načeli v svetu, in sicer se je oddelek preimenoval v Oddelek za 

specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Z letom 2004 se je pričela prenova študijskega 

programa po smernicah in načelih bolonjskega procesa. Spremembe temeljijo na nekaterih 

izhodiščih za prenovo programov (inkluzija, premik od medicinsko k socialno-pedagoški 

usmeritvi, kontinuum dejavnosti od diagnostike do izobraževanja, partnerski odnos ter timsko 

delo) (Tancig, 2006). Aktualni magistrski študijski program druge stopnje specialne in 

rehabilitacijske pedagogike omogoča dve smeri študijskega področja (Posebne razvojne in učne 

težave; Tiflopedagogika in specifične učne težave) (Predstavitveni zbornik: Magistrski študijski 

program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, študijsko leto 2015/2016, 

2014). Prenovljeno pedagoško izobraževanje v Sloveniji na Pedagoški fakulteti UL obsega 

študijske programe, ki so strokovno utemeljeni in evropsko primerljivi z sorodnimi študijskimi 

programi Hrvaške, Velike Britanije, Norveške ter Češke. V nadaljevanju bomo podrobneje 

pogledali, v kolikšni meri se vsebinski del (pregledali smo zgolj nazive predmetov in se nismo 
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dotikali poglobljene vsebinske analize učnega načrta posameznega predmeta) predmetnikov 

naštetih tujih študijskih programov dotika konkretnih vsebin s področja MAS oziroma 

obravnave vedenja. Fakulteta na Hrvaškem (Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet; Sveučilište 

u Zagrebu) v sklopu predmetnika študijskega programa (''Edukacijska rehabilitacija'') ponuja 

sorodne vsebine s področja obveznega predmeta Inkluzivna edukacija in rehabilitacija: 

Programiranje na delu z osebami z MAS I; Programiranje na delu z osebami z MAS II 

(Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019). Fakulteta v Angliji 

(''University of East London'') v sklopu predmetnika študijskega programa (''MA in Special 

Educational Needs'') ponuja vsebine s področja obveznih splošnih in strokovnih predmetov: 

Raziskovanje vedenja: teorije in perspektive za prakso; MAS in pristopi v edukaciji (University 

of East London, 2015). Fakulteta na Češkem (''Masaryk University in Brno, Faculty of 

Education'') v sklopu predmetnika študijskega programa (''Special Pedagogy'') ponuja zgolj 

vsebine s področja vedenja in še to pod izbirnimi splošnimi in strokovnimi predmeti: Inkluzivna 

edukacija oseb z vedenjskimi motnjami; Specializacija 3: učenje oseb z vedenjskimi motnjami, 

metode in svetovanje poučevanja oseb z vedenjskimi motnjami; Specializacija: intervencija – 

učenje oseb z vedenjskimi motnjami¸ specializacija: intervencije v edukaciji oseb z vedenjskimi 

motnjami (Masaryk University, 2016). V sklopu Pedagoške fakultete UL pri nas nazivi 

predmetov v skladu s predmetnikom ne vključujejo vsebin s področja MAS in/ali obravnave 

vedenja, medtem ko smo določene vsebine prepoznali na osnovi generalne ravni definiranih 

kriterijev pod opredelitvijo posameznih ciljev v nadaljevanju izpostavljenih predmetov 

(Predstavitveni zbornik: Magistrski študijski program druge stopnje Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika 2015/2016, 2014). Vsebine izobraževalnega programa na 

dodiplomski in podiplomski ravni se v največji meri približajo področju obravnave otrok z 

MAS pri obveznih strokovnih predmetih 2. letnika z naslovom ''Učenje in poučevanje oseb s 

težjimi motnjami v duševnem razvoju I in II'', pri obveznem strokovnem predmetu 2. letnika z 

naslovom ''Praksa I'' (izvajanje prakse v posebnih programih VIZ), pri izbirnem strokovnem 

predmetu z naslovom ''Socialno-komunikacijske spretnosti in težavno vedenje'' (sistematična 

obravnava vedenja, poučevanja veščin komunikacije kot glavnega primanjkljaja in vzroka za 

težavno vedenje) ter pri izbirnih strokovnih predmetih smeri posebne razvojne in učne težave z 

naslovom ''Poglobljena diagnostična ocena in obravnava oseb z motnjami v duševnem razvoju 

I in II''.  
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Stalno strokovno izpopolnjevanje strokovnjakov za delo z otroki z MAS 

 

Raziskave kažejo, da obseg in kvaliteta začetnega dodiplomskega izobraževanja pomembno 

vpliva na uspeh poučevanja, medtem ko SRP poročajo, da jih ta ne opremi zadostno s 

specifičnimi znanji za delo z otroki z MAS (Scheuermann idr., 2003). Ker aktualni študijski 

programi običajno ne podajo zadostnega znanja, ki je potrebno za poučevanje otrok z MAS, je 

odgovornost šolskega sistema, da poišče nove rešitve. Aktualni trend v tujini prinaša nov model 

izobraževanja, ki narekuje splošni odmik od specializiranih oblik usposabljanja v sklopu 

začetnega izobraževanje, tako vse več učiteljev prejme izobraževanje po tem, ko že pričnejo 

poučevati na šolah. Ta model prinaša veliko izzivov in težav v povezavi s časom, obsegom, 

celovitostjo ter vsebino usposabljanja. Mnogi vidijo rešitve v obliki 

specialističnega/strokovnega usposabljanja, kot obsežne oblike nadaljnjega usposabljanja. 

Težava, ki se pojavi, je ta, da običajno ne gre za preventivno obliko izobraževanja, temveč bolj 

kot odgovor na težavo, s katero se je učitelj v praksi že soočil in bil neuspešen pri običajnih 

tehnikah poučevanja. Prav tako je pogosto omejeno glede na obseg in poglobljenost, kjer 

prevladujejo kratkotrajna usposabljanja, ki so usmerjena v eno tematsko področje. Vse premalo 

poudarka se daje na načrtno implementacijo novo pridobljenega znanja v prakso, prav tako ni 

zadostne povratne informacije pri samem delu (Scheuermann idr., 2003). Večina držav ima 

organizirane programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja za učitelje in druge strokovnjake 

na področju VIZ, ki so v tujini pogosto obvezni. Večinoma niso povezani s študijem za 

doseganje določene izobrazbe oziroma kvalifikacije, vendar so v ta namen na voljo študijski 

programi na drugi (magistrski) oziroma tretji (doktorski) ravni (Zgaga, 2005). V našem prostoru 

lahko po 20. členu ZUOPP javni zavodi za VIZ, socialnovarstveni zavodi ter svetovalni centri 

izvajajo strokovne naloge, v okviru katerih zagotavljajo razvoj strokovnega dela z OPP (razvoj 

aplikativnih strategij dela, razvoj instrumentov in strokovnih podlag, metodoloških aparatov za 

pripravo individualiziranega programa, evalvacij in podobno), izvajanje svetovalnih storitev 

(pomoč pri IP, evalvacija, svetovanje staršem, učiteljem, supervizija …), organiziranje in 

izvajanje nadaljnjega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev ter 

seminarjev za starše (ZUOPP). V Sloveniji je vse premalo raziskav, ki bi analizirale in 

natančneje proučile potrebe po dodatnem izpopolnjevanju strokovnjakov za delo z otroki z 

MAS, v nadaljevanju pa tudi preverjale, kako učinkovite so različne formalne in neformalne 

oblike izobraževanja s tovrstnega področja. Ena izmed študij kaže, da tisti učitelji, ki poučujejo 

OPP, v kar 96,0 % kot najpomembnejše med različnimi dejavnostmi ocenjujejo ravno nadaljnjo 

strokovno izobraževanje (Košir idr., 2011). Prav tako rezultati raziskave ''Partnerstvo fakultete 
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in šol o modelu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju'', na podlagi mnenja učiteljev, vzgojiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev, 

kažejo na potrebo po spremembah v smeri profesionalnega razvoja strokovnih delavcev s 

področja VIZ. Mednje uvrščamo povezovanje fakultete in edukacijskih ustanov pri 

neposrednem prenašanju znanja iz fakultete na šole, večje odzivanje fakultete na potrebe 

prakse, sistematično prenašanje znanja stroke iz šole na šolo ter prenos posameznih znanstvenih 

disciplin iz fakultete na šolo.  

 

Na osnovi empiričnih ugotovitev analize anketnih vprašalnikov strokovnih delavcev se raje 

udeležujejo seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja kakor programov 

izpopolnjevanja (Polak, Devjak in Cencič, 2005). Slabost področja stalnega strokovnega 

usposabljanja se kaže v smislu pomanjkanja oblik, ki bi bile prilagojene specifičnemu šolskemu 

kontekstu (Javornik Krečič, 2008). V sklopu Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2018/2019 

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018) sta objavljena dva programa nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev s področja vsebin dela v programih s 

prilagojenim izvajanjem za otroke in mladostnike z MAS v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. 

Prvi program z naslovom ''Inkluzija otrok z aspergerjevim sindromom'', v obsegu osmih ur 

strnjeno, predvideva ciljno skupino tridesetih udeležencev (učitelji v osnovnih šolah, SRP-ji, 

svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v VIZ). Udeleženci naj bi dobili vpogled v 

razsežnosti MAS, opredelitev ter značilnosti otrok z aspergerjevim sindromom. Vsebinski cilji 

programa obsegajo vpogled v integracijo senzornih dražljajev in odzivanja, posebnosti na 

področju mišljenja, vedenja, socialne interakcije in motorike. Udeleženci spoznajo možne 

spremljajoče (komorbidne) motnje ter se seznanijo z napotki in orodji pri komunikaciji in na 

socialnem področju. Imajo možnost izmenjave izkušenj pri delu z učenci z aspergerjevim 

sindromom v oddelku in individualno (predvidene teme: avtistične motnje (AM) in aspergerjev 

sindrom; integracija senzornih dražljajev in odzivanje; posebnosti na področju mišljenja, 

vedenja, socialne interakcije in motorike; možne spremljajoče (komorbidne) motnje; pomoč pri 

komunikaciji (vizualno gradivo) in na socialnem področju (socialne zgodbe); nekaj konkretnih 

orodij / virov za delo z učenci (učni pripomočki); izkušnje pri delu z učenci z aspergerjevim 

sindromom v oddelku in individualno; individualiziran program in prilagoditve ter pomen 

sodelovalnega dela). Drugi program z naslovom: ''Specialno-pedagoško delo z otroki s 

posebnimi potrebami v vrtcu'', v obsegu šestnajstih ur strnjeno, predvideva ciljno skupino 

petindvajset udeležencev (mobilne specialne pedagoge, vzgojitelje v vrtcu, pomočnike 
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vzgojiteljev v vrtcu, učitelje prve triade OŠ). Cilji programa predvidevajo seznanitev z 

značilnostmi in metodiko dela z različnimi skupinami predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

(otroci z MAS, otroci z ADHD, otroci z govorno-jezikovnimi težavami) ter spoznavanje 

različnih prilagoditev pri delu v vrtčevski skupini (predvidene teme: otroci z motnjami avtizma; 

programi profesionalnega usposabljanja; senzorna integracija; otroci z motnjo pozornosti in 

koncentracije; otroci z govorno-jezikovnimi motnjami). Programa v sklopu kataloga sta 

zasnovana tako, da sta namenjena predšolskim otrokom z MAS ter šolskim otrokom z MAS 

vključenih v redno obliko programa VIZ, medtem ko ciljna skupina otrok z MAS, ki so 

vključeni v posebne programe VIZ izostane in ni sistematično pokrita. Oba konkretno 

izpostavljena programa sta kratkoročna, brez možnosti supervizije v sklopu katere bi bila 

udeležencem podana povratna informacija o prenosu novega znanja v prakso. Prav tako 

vsebinsko ne pokrivata področja VP za obravnavo morebitnih pridruženih neželenih oblik 

vedenja otrok z MAS.  

 

Primer dobre prakse na področju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v slovenskem prostoru je bil izveden v okviru 

projekta ''Več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine – ZORA'' 

(Bezenšek in Macedoni-Lukšič, 2018). Nosilec projekta ZORA, ki se je izvajal dve leti – 

2015/2016, je bil zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje, sofinanciran pa je bil s pomočjo 

Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. V okviru projekta ZORA je bilo v 

soorganizaciji z visokošolsko izobraževalno ustanovo Almo Mater Europaeo izvedeno tudi  

enoletno podiplomsko funkcionalno izobraževanje za strokovnjake, ki delajo z otroki in 

odraslimi z avtizmom v različnih institucijah s področja zdravstvenega varstva, izobraževanja 

in socialnih zadev, največ jih je bilo prav s področja izobraževanja.  

 

V nadaljevanju bi bilo potrebno razmišljati o oblikovanju oziroma implementaciji novih 

programov za pedagoške delavce, s poudarkom na povezovanju fakultet in edukacijskih 

ustanov, prenašanju znanja iz fakultete na šole ter obratno in odzivanju fakultete na potrebe 

prakse. Polak idr. (2005) se v sklopu projekta ''Partnerstvo fakultet in šol'' usmerjajo k 

programom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ z 

navedenimi ciljnimi skupinami ter upoštevanim predznanjem udeležencev, uporabi aktivnih 

metod in oblik dela, izvedbi programov v bližini ustanove zaposlitve, vnaprej pripravljenemu 

dokončnemu in ne preobsežnemu gradivu s seznamom literature ter evalvaciji programov s 

strani udeležencev ter delodajalcev. Podobno nakazujejo druge empirične raziskave (Hattie, 
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2009), ki kažejo najboljše učinke nadaljnjega izobraževanja strokovnjakov s področja VIZ v 

daljšem časovnem obdobju, aktivni udeležbi, refleksiji ter preizkušanju konkretnih situacij v 

razredu. 

 

Izobraževanje strokovnjakov za VP do otrok z MAS 

 

Obstaja pozitivna povezava med znanjem učitelja, njegovimi izkušnjami pri delu z OPP ter 

lastno samoučinkovitostjo (Buell, Hallam, Gamel-McCormick in Scheer, 1999). VP do otrok z 

MAS so dobro dokazani (Myers in Johnson, 2007), njihova učinkovitost zavisi od primerno 

izobraženih strokovnjakov ter njihove doslednosti pri implementaciji znanja v prakso (Shoock, 

Ala'i-Rosales in Glenn, 2002; Weinkauf, Zeug, Anderson in Ala'i-Rosales, 2011). Vseskozi se 

moramo zavedati slabosti, ki jih lahko prinese nedosledna uporaba VP s strani pomanjkljivo 

usposobljenih strokovnjakov (Werdonig idr., 2009), ne samo, da ovira napredek otrok z MAS, 

temveč lahko celo krepi neželene oblike vedenja (Dib in Sturmey, 2007). V nadaljevanju se 

bomo dotaknili nekaterih najbolj uveljavljenih modelov VP in prikazali, na kakšen način se 

znotraj tovrstnih modelov izobražujejo strokovnjaki.  

Modeli izobraževanja strokovnjakov za delo z otroki z MAS variirajo, vse od licenčnih oblik 

pridobivanja znanja o VP v sklopu mednarodno priznanih institucij, do internih oblik 

izobraževanja o VP. Organizacijska struktura usposabljanja strokovnjakov o VP je praviloma 

povezana z delovanjem zunanjih institucij, kjer so v ospredju večji centri za avtizem, medtem 

ko nekatera izobraževanja temeljijo na univerzitetnih študijskih programih (slednje najdemo 

umeščene na različnih fakultetah, v sklopu različnih študijskih smeri: psihiatrija, psihologija, 

družinska terapija ter specialna in rehabilitacijska pedagogika). Večina dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programov ne omogoča dovolj poglobljenega  usposabljanja s 

tovrstnega področja. Osnovno izobraževanje za strokovnjake, ki omogoča dovolj znanja za 

klinično delo v praksi, je pogosto del celostnih modelov VP. 

Najpomembnejše licenčno izobraževanje s področja spoznavanja VP po načelih ABA  poteka v 

sklopu neprofitne organizacije ''Behavior Analyst Certification Board'' (BACB), kjer lahko 

različni strokovnjaki (s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, psihologije, 

pedagogike, socialnega dela, socialne pedagogike)1 pridobijo mednarodno priznano licenco 

najvišje ravni za izvajanje VP po načelih ABA. Glavno poslanstvo organizacije je zaščititi 

                                                           
1 Izjema so starši, ki imajo otroka z MAS ne glede na predhodno izobrazbo pod pogojem, da se udeležijo 

izobraževanja in imajo stalno supervizijo izkušenega strokovnjaka z nazivom BCBA. 
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uporabnike VP s sistematično vzpostavitvijo, spodbujanjem in širjenjem strokovnih standardov 

s področja vedenja. BACB organizacija je vzpostavila enotne vsebine, standarde in merila za 

postopke pridobivanja licence. Ti temeljijo na pravnih določilih, standardih za certifikacijo 

programov in najboljši možni praksi glede na etične standarde in analizo vedenja (Applied 

Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014). Ravni nazivov obsegajo vse 

od osnovne vedenjski tehnik oz. ABA tutor (angl. ''Registered Behavor Technician®'' (RBT®), 

vloga kliničnega dela z otrokom z MAS po načelih ABA s pogojem srednješolske izobrazbe), 

ABA asistent (angl. ''Board Certified Assistant Behavior Analyst®'' (BCaBA®), vloga 

pomočnika ABA supervizorja s pogojem univerzitetne izobrazbe), ABA supervizor (angl. 

''Board Certified Behavior Analyst®'' (BCBA®), vloga priprave in evalvacije programa za delo 

z otrokom z MAS ob izvajanju supervizije ter izobraževanja strokovnjakov s pogojem 

podiplomskega magistrskega študija) do najvišje ravni docent ABA supervizor (angl. ''Board 

Certificed Behavior Analyst - Doctoral'' (BCBA-D®),  vloga znanstvenega raziskovanja s 

področja ABA ter soočanja z najbolj kompleksnimi primeri in edukacije strokovnjakov s 

pogojem podiplomskega doktorskega študija). Vsi programi za pridobitev omenjenih nazivov 

so trenutno akreditirani s strani organizacije ''National Commission for Certifying Agencies'' 

(NCCA), v sodelovanju z institucijo ''Institute for Credentialing Excellence''. Strokovnjaki, ki 

zaključijo tovrstno obliko izobraževanja, se nato običajno usmerijo v enega izmed konkretnih 

modelov VP, v sklopu katerega tudi klinično delajo. Njihova licenca je merilo za različne 

institucije glede izpolnjevanja vseh osnovnih zahtev in kompetenc za izvajanje VP (Applied 

Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014).  
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Slika 1: Ravni nazivov v skladu organizacije BACB (Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014) 

 

Preverjanje znanja strokovnjakov za pridobitev uradne licence druge in tretje ravni poteka na 

treh nivojih: diploma, izpiti, supervizirana praksa. Ko strokovnjak pridobi uradno licenco, je 

potrebno nadaljnjo vzdrževanje osvojenega znanja (20h s strani BCaBA / 2 leti; 32h s strani 

BCBA, BCBA-D / 2 leti) (Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 

2014). Licenco za primarno raven (ABA tutor) izobraževanja strokovnjakov lahko strokovnjaki 

(ob že zgoraj omenjeni organizaciji BCBA) pridobijo tudi v sklopu različnih drugih institucij 

(npr. C.A.R.D v ZDA, PEACH v Veliki Britaniji, ABA šole po svetu …) kot samostojno obliko 

izobraževanja ali še pogosteje kot del obstoječih konkretnih modelov VP. Slednji se med seboj 

razlikujejo glede na način usposabljanja strokovnjakov, intenziteto,  kadrovske pogoje, 

organizacijo dela, vlogo staršev, vsebino programa izobraževanja, kompetence strokovnjakov, 

ocenjevanje ter okolje implementacije.  

 

Supervizija v izobraževalnem procesu   

Številni avtorji proučujejo raznolike tehnike usposabljanja strokovnjakov za delo z otroki z 

MAS in tehnike supervizije za zagotovitev ustreznega nadzora implementacije le tega (Sarokoff 

in Sturmey, 2004; Schepis, Reid, Ownbey in Parsons, 2001). Supervizijski proces predstavlja 

enega izmed najučinkovitejših pristopov reflektivnega poučevanja s temelji na osnovi 

medsebojnega sodelovanja. Omogoča postopno integracijo tega, kar strokovnjak dela, občuti 

in misli, integracijo njegovih praktičnih izkušenj s teoretičnim znanjem, učinkovit prenos 
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teorije v prakso ter uspešno oblikovanje poklicne identitete (Žorga, 2005). Dokazi kažejo 

(Eikeseth, Hayward, Gale, Gitlesen in Eldevik, 2009), da ob kvalitetni izvedbi supervizije 

predvsem njena intenziteta pomembno vpliva na rezultate učinkovitosti implementacije VP 

strokovnjakov pri otrocih z MAS. Slednja zavisi predvsem od potreb otroka z MAS, pri čemer 

velja splošen standard, ki obsega dve uri supervizije na deset ur obravnave z otrokom z MAS 

(Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014). Drugi avtorji 

opozarjajo, da zadostna intenziteta, ob samem procesu izobraževanja, ne zadošča, da bi 

strokovnjaki pri delu z otroki z MAS zmogli spretnosti uspešno vzdrževati tudi v prihodnosti 

(McGimsey, Greene in Lutzker, 1995). Četudi je izobraževanje strokovnjakov kakovostno, 

vzdrževanje novo pridobljenega znanja pogosto predstavlja veliko težavo in resen izziv za 

naprej (Parson in Reid, 1995). Ker je prenos znanja strokovnjakov o VP iz izobraževalnega v 

dejansko delovno okolje večinoma šibak (Ducharme in Feldman, 1992), mora supervizor 

strokovnjakom zagotavljati stalne povratne informacije (Lavie in Sturmey, 2002), jim nuditi 

pomoč pri vzdrževanju, razumevanju in posploševanju znanja s področja VP. Njegov cilj je 

omogočiti objektivne povratne informacije o načinu poučevanja, oceno in reševanje problemov 

pri poučevanju, pomoč pri razvoju spretnosti različnih strategij poučevanja ter razvijanje 

pozitivne samopodobe neprekinjenega profesionalnega razvoja (Javornik Krečič, 2008).  

Večina modelov VP sledi vzporednemu modelu podajanja obravnave, v sklopu katerega ABA 

supervizor oblikuje in supervizira celoten program obravnave otroka z MAS. Vzporedni model 

podajanja obravnave predstavlja enega izmed glavnih mehanizmov doseganja pomembnega 

napredka otroka z MAS s področja kognicije, jezika, socialnega področja in prilagojenega 

vedenja. Omogoča finančno ugodno rešitev, spodbuja mreženje in dopušča možnost, da vključi 

otroke z MAS tudi iz širše okolice (Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum 

Disorder, 2014). Delo supervizorja je praviloma podprto s strani ostalega osebja. Skrbno 

usposobljeni pomočniki ABA supervizorja ter ABA tutorji predstavljajo stalno prakso pri 

izvajanju VP. Tovrsten model predvideva, da je ABA supervizor (BCBA) / oz. docent ABA 

supervizor (BCBA-D) odgovoren za vse klinične napotke, supervizijo in vodenje primera 

otroka z MAS, vključno z dejavnostmi celotnega tima. Njegova naloga je, da podpira osebje 

pri implementaciji VP do otrok z MAS v smislu pomoči pri modifikaciji vedenja (Macurik, 

O'Kane, Malanga in Reid, 2008) oziroma procesu poučevanja (Catania, Almeida, Liu-Constant 

in Reed, 2009; Rosales, Stone in Rehfeldt, 2009).  

Znotraj supervizijskega procesa je mogoče opaziti izjemno fleksibilnost. Obstajajo različni 

načini izvedbe supervizije, ki je lahko podana v živo, s pomočjo tehnologije (preko spleta, video 
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konference ipd.) ali v kombinaciji. Lahko poteka individualno ali skupinsko z ostalimi člani 

tima, brez ali v prisotnosti otroka z MAS. Izvzeta ni niti intenziteta supervizije, ki se lahko 

spreminja v skladu z napredkom otroka. Med najpogostejšimi tehnikami podajanja znanja v 

sklopu supervizijskega procesa običajno uvrščamo podajanje ustnih in pisnih navodil (Moore 

idr., 2002), modelnega učenja, učenja v praksi in podajanja povratnih informacij (Le Blanc, 

Ricciardi in Luiselli, 2005). Ne glede na številne možnosti izvedbe supervizije v sklopu 

izobraževalnega procesa je generalizacija novo pridobljenega znanja v dejansko delovno okolje 

s strani strokovnjakov običajno šibka (Ducharme in Feldman, 1992) in čeprav si raziskovalci 

prizadevajo za preučitev učinkov strategij izobraževanja osebja z namenom čim bolj učinkovite 

implementacije VP do otrok z MAS, še vedno mnogo strokovnjakov tako ne pridobi vseh 

spretnosti, ki so predvidene v sklopu izobraževalnega procesa (Casey in McWilliam, 2011; 

Clark, Cushing in Kennedy, 2004).  

 

Slika 2: Vzporedni model podajanja obravnave (Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014) 
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Evalvacija izobraževanja strokovnjakov v sklopu modelov VP za delo z otroki z MAS 

 

Ena izmed največjih prednosti uporabe VP je možnost objektivne evalvacije postopkov 

poučevanja in obvladovanja vedenja (Kearney, 2008). Če je področje evalvacije VP do otrok z 

MAS zelo dobro raziskano, temu ni tako na področju izobraževanja strokovnjakov o VP za delo 

z njimi. Večinoma se proučuje učinkovitost VP na funkcioniranje otrok z MAS (v smislu 

področja zgodnje obravnave, funkcionalne ocene vedenja, težavnega vedenja, veščin za 

neodvisno življenje, treninga socialnih veščin ter usposabljanja staršev) (Matson idr., 2012), ne 

pa tudi učinkovitost modelov izobraževanja na strokovnjake in sodelovanje s starši. V kolikor 

najdemo raziskave s področja evalvacije modelov izobraževanja strokovnjakov o VP, so slednje 

le redko osredotočene na učinkovitost tistih modelov, ki temeljijo na implementaciji načel ABA 

v šolski prostor, večinoma so bolj osredotočene na modele, kjer prevladuje individualno delo z 

otrokom z MAS v domačem okolju. Proučitev izobraževanja strokovnjakov s področja podpore 

pozitivnemu vedenju (angl. ''Positive Behaviour Support'') (MacDonald in McGill, 2013) v 

sklopu pregledne študije štirinajstih različnih raziskav kaže rezultate, da proučitev dolžine 

izobraževanj za strokovnjake vseh vključenih raziskav variira v širokem razponu od 

enodnevnega ter vse do dvoletnega univerzitetnega izobraževanja, ki vključuje 

sedeminpetdesetdnevno usposabljanje. Rezultati vpliva dolžine izobraževanja na znanje 

strokovnjakov so različni. Nekatera kratkotrajna izobraževanja pomembno vplivajo na 

določene specifične veščine (na primer: priprava podpornega vedenjskega načrta), medtem ko 

dolgotrajnejša izobraževanja omogočijo več časa in priložnost za utrjevanje veščin na delovnem 

mestu in so verjetno tako bolj učinkovita pri doseganju realnih sprememb v praksi in doseganju 

trajnega znanja (Crates in Spicer, 2012, v MacDonald in McGill, 2013). Še vedno je zelo slabo 

raziskano področje organizacije, pomena okolja in vpliva supervizorjev na proces 

izobraževanja. Posamične študije evalvirajo zgolj napredek strokovnjakov vključenih v proces 

izobraževanja (kognitivno in emocionalno odzivanje, pridobitev znanja in spretnosti), druge 

samo napredek vključenih otrok (neželeno vedenje), nekatere merijo oboje. Zelo učinkovit 

način evalvacije ima trenutno največji model izobraževanja strokovnjakov v Evropi s področja 

avtizma (''Autism education trust schools programme'') (Autism education trust, 2017), ki 

poteka na treh ravneh. Le ta se izvaja na nivoju standardov znanja s področja avtizma (''AET 

autism standards''), kompetenc in programa izobraževanja. Tovrsten način evalvacije omogoča 

analizo zadovoljenih potreb otrok z MAS preko celotnega sistema in tako skrbi za sam razvoj 

šole. Omogoča identifikacijo razvoja strokovnjakov, vzpostavitev ter krepitev prakse in 

ustrezno načrtovanje dela v prihodnje.   
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Evalvacija usposabljanja strokovnjakov o VP do otrok z MAS je bistvenega pomena. 

Implementacija VP je zahtevna in kompleksna, tako se v praksi srečujemo z različnimi ovirami. 

Pomembna ovira je čas, ki ga je potrebno nameniti pri uvajanje novosti ter odpor do uvajanja 

novosti pri poučevanju v povezavi s slabimi izkušnjami strokovnjakov v preteklosti. Uspeh in 

napredek ne zavisi zgolj od podpore strokovnjakov, spremembe so potrebne na sistemski ravni, 

kjer je poleg motivacije nujna tudi dobra organizacija, timsko delo, komunikacija ter delo s 

starši. Znanje pridobljeno v sklopu izobraževanja strokovnjakov je prvi pogoj k vpeljavi z 

dokazi podprtih intervencij v prakso, vendar še zdaleč ne zadosten, da bi spremembe dejansko 

tudi zaživele (Jurišić, 2016).  
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2.6 Kompetence strokovnjakov za delo z otroki z MAS 

Za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo VP po načelih ABA so nujno potrebne specifične 

kompetence in znanje. Zmožnost osebe, da demonstrira izvajanje neke naloge ali delovne 

operacije v skladu z določenim standardom, odlikujejo njegovo specifično znanje, veščine, 

sposobnosti, osebne značilnosti in motiviranost za delo. Gruban (2004) poudarja pomen 

sposobnosti uporabe znanja in drugih zmožnosti za uspešno opravljeno delo ter doseganje 

zastavljenih ciljev. V procesu izobraževanja in učenja iz raznovrstnih življenjskih situacij 

najintenzivneje pridobivamo predvsem tiste sposobnosti, ki nam omogočijo, da se kompetentno 

in samozavestno soočimo z vsemi postavljenimi zahtevami okolice. Gre za presežek 

formalnega izobraževanja, ki je povezan z dejavnostjo v naravnem ali spontanem življenjskem 

okolju (Muršak, 2006). ''Kompetentnost obsega vsa znanja, spretnosti in sposobnosti, potrebne 

za izvajanje nalog v določenem poklicu, ki so bile pridobljene s formalnim ali kontinuiranim 

izobraževanjem, pri delu ali z drugimi izkušnjami,'' (Pezdirc, 2005).  

 

Dokazi potrjujejo, da kompetentno osebje, ki pri delu uporablja VP, pomembno pripomore k 

napredku otrok z MAS (Eikeseth idr., 2009). Ustrezne kompetence ne pripomorejo zgolj h 

kvalitetnejšemu izobraževanju otrok, temveč ter prav tako k strokovnemu razvoju osebja 

(Denne idr., 2011). Scheuermann idr. (2003) v nadaljevanju predlagajo seznam kompetenc kot 

osrednjih sestavnih delov celovitega programa izobraževanja učiteljev, konkretno s področja 

MAS. Iz seznama je razvidno, da kompetence ustrezajo širokemu razponu področij, ki se dotika 

temeljnih znanj s področja MAS, raznolikih učnih pristopov, obravnave vedenja, komunikacije, 

strukturiranega učenja, dela s starši ter posebnih izzivov v zvezi z MAS.   

Tabela 2: Seznam kompetenc celovitega programa izobraževanja učiteljev s področja MAS (Scheuermann idr., 2003) 

Znanje s področja MAS: 

- značilnosti 

- opredelitev in diagnoza 

- etiologija in raziskave 

- učne težave 

Dodatne strategije: 

- oblikovanje 

- rutine skupinskih dejavnosti 

- skupna vezana pozornost 

 

Vključenost staršev: 

- družinska problematika in njena 

perspektiva 

- oblikovanje tima 

- viri  

Učenje jezika in komunikacije  

- težave MAS 

- specializirane strategije 

- interaktivni in vedenjski pristopi 

- podporna in nadomestna 

komunikacija 

Teoretična osnova učnih pristopov: 

Uporabna vedenjska analiza  

Učenje socialnih spretnosti: 

- vedenjski in interaktivni pristopi 
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- Kognitivne razvojne teorije 

- Biofizikalne intervencije 

Razvoj učnega načrta 

- individualizacija 

- načrtovanje 

- oblikovanje namena in ciljev na 

različnih učnih ravneh 

- poučevanje z vrstniki 

- socialne zgodbe 

- vzdrževanje in generalizacija 

(posplošitev) 

 

Prilagojeno vedenje in prehodi: 

- načrtovanje IP 

- učenje v naravnem okolju 

- učenje starosti ustreznih veščin 

- načrtovanje prehodov in viri 

Zmanjševanje problematičnega 

vedenja: 

- podpora pozitivnemu vedenju 

- ocena funkcije vedenja in analiza 

- izbira nadomestnih oblik vedenja 

- učinkovito ojačevanje 

- posebna previdnost pri uporabi 

kazni 

- zbiranje podatkov in oblikovanje 

raziskave 

Struktura in učilnica: 

- organizacija učilnice 

- rutine in urniki 

- uporaba vizualne podpore 

- strukturirani materiali  

Posebni izzivi: 

- inkluzija 

- trend ''ozdravitve'' 

- timsko delo 

- nadzor/upravljanje osebja in ostalih 

članov tima 

- poučevanje odraslih 

- usposabljanje mentorjev na domu 

- pravica do najbolj učinkovite 

obravnave 

Učenje s preizkušnjami: 

- razlikovalni dražljaj 

- nudenje opore in učenje brez napak 

- merilo uspeha in neuspeha 

- posledice 

- intervali med posameznimi preizkusi 

učenja  

- načrtovanje učne ure 

- zbiranje podatkov in oblikovanje 

grafov 

Strategije naravnega poučevanja: 

- podajanje pobud in nudenje opore 

- učenje z modelom 

- odlog 

- zagotavljanje naravnih priložnosti 

učenja 

- načrtovanje učne ure 

- zbiranje podatkov 

 

Splošne kompetence s področja izvajanja VP po načelih ABA so jasno določene in enako veljajo 

za vse strokovnjake in institucije (Na primer: splošne kompetence ''ABA supervizorja'': 

''upoštevanje etičnih načel; definicije in značilnosti področja ABA; načela, postopki in pojmi; 

ocena vedenja; evalvacija intervencije; merjenje vedenja; prikaz in interpretacija podatkov 

vedenja; izbiranje rezultatov intervencije in strategij; postopki spremembe vedenja; podpora 

sistema'') (Cooper idr., 2007).  Medtem ko predmetno specifične kompetence niso popolnoma 

poenotene in niso nujno enake pri vseh. Prevladujoča praksa se nagiba k temu, da vsaka 

institucija pripravi lasten (interni) seznam kompetenc, pričakovanih s strani strokovnjakov, ki 
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bodo pri delu z otroki z MAS vpeljevali VP. Da bi se izognili razlikam med posameznimi 

institucijami, kurikulumi, načini ocenjevanja, pri nedosledni rabi terminologije, zbiranju 

podatkov, intenziteti vadbe, med strukturami, načinom podajanja izobraževanja ter superviziji, 

so avtorji (Denne idr., 2011) v sklopu priročnika ''UK ABA Autism Education Competence 

Framework'' (2011) jasno opredelili teoretične (184 postavk) ter praktične (147 postavk) 

kompetence s področja VP po načelih ABA za delo z otroki z MAS. V eni izmed redkih študij 

s področja proučevanja ABA kompetenc pri ABA tutorjih v šolskem prostoru (Thomas, 2012) 

se je pokazala statistično pomembna razlika med učitelji z izkušnjami in učitelji brez njih. 

Razlika se je pokazala tako pri samoocenjevanju kot tudi pri evalvaciji s strani supervizorja. 

Učitelji z izkušnjami so bili bolj kompetentni in so tako prispevali k večjemu napredku učencev 

z MAS. V slovenskem prostoru nismo zasledili raziskav, usmerjenih v proučevanje 

kompetentnost slovenskih strokovnjakov s področja VP za delo z otroki z MAS. 

Glede na ugotovitve, usmerjene specifično v specialne in rehabilitacijske pedagoge (Toran idr., 

2016), ki navajajo, da imajo slednji zmerne kompetence za izbiro primerne intervencije za delo 

z otroki z MAS, se bomo v nadaljevanju podrobneje dotaknili pričakovanih kompetenc SRP za 

delo z otroki z MAS. Ne glede na raznoliko vsebino študijskega programa specialne in 

rehabilitacijske pedagogike različnih držav sodoben pristop pri oblikovanju novih študijskih 

programov izhaja predvsem iz koncepta potrebnih kompetenc, ki jih mora vsak diplomant 

pridobiti s študijem. Po priporočilih Tuning projekta (Tancig, 2006) programe najlažje 

primerjamo na nivoju generičnih kompetenc. SRP pridobijo splošne kompetence različnih 

področij temeljnega študijskega programa specialne in rehabilitacijske pedagogike ter različne 

predmetno specifične kompetence, ki se bolj ozko nanašajo na vzgojno-izobraževalno delo z 

OPP. Največja strokovna organizacija SRP ''the Council for Exceptional Children'' (CEC) na 

svetu opredeljuje kriterije SRP za kakovostno poučevanje OPP. CEC standardi opisujejo 

minimalno znanje in spretnosti, ki jih je potrebno obvladati za varno in učinkovito prakso. Vse 

do leta 2009 v sklopu CEC ni bilo posebej opredeljenih standardov za usposabljanje učiteljev s 

področja avtizma. Šele leta 2009 je prišlo do spremembe v sklopu oddelka ''Division on Autism 

and Developmental Disabilities'' (CEC-DADD), kjer so se oblikovali standardi, ki odražajo 

nujno potrebno znanje za dobro usposobljenega SRP za delo z otroki z MAS (Council for 

Exceptional Children, 2009). 

 

V slovenskem prostoru je v okviru projekta TUNING (angl. ''Tuning Educational Structures in 

Europe'') (Tancig, 2007) mednarodna delovna skupina za področje izobraževalnih ved in 

izobraževanja učiteljev razvila seznam splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc in ga 
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uporabila pri oblikovanju pedagoških študijskih programov. Na podlagi spodaj predstavljene 

preglednice je razvidno, da so kompetence magistrskega študijskega programa druge stopnje 

specialne in rehabilitacijske pedagogike vezane na slovenski prostor (Predstavitveni zbornik: 

Magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, študijsko 

leto 2015/2016, 2014) v primerjavi s predstavljenimi kompetencami po CEC standardu 

(Shyman, 2012)) (pre)splošno opredeljene, da bi lahko natančno sklepali, kakšno znanje in 

spretnosti predvidevajo za kakovostno poučevanje oseb z MAS. Glede na kompetence po CEC 

standardu sta še posebej šibko v našem prostoru zastopani kompetenci področij razvoja in 

značilnosti učencev (nevrotipični in atipični razvoj, vpliv okolja in kulture, izziv medicine, 

govor, jezik in komunikacija) ter učnega okolja / socialne interakcije (teorije upravljanja 

razreda, odnos učitelja, kulturna občutljivost, realistična pričakovanja, podpora integraciji). Na 

nobenem od izpostavljenih področij nismo zasledili vzporednic s kompetencami slovenskega 

magistrskega študijskega programa druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike, ne 

na splošni, ne na predmetno-specifični ravni. Problematika kompetenc za področje 

pedagoškega podiplomskega študija je bila podrobno preverjena pri skupini SRP. Rezultati 

raziskave (Tancig, 2006) kažejo, da visokošolski učitelji in strokovnjaki iz prakse večino 

kompetenc dojemajo sicer kot zanje zelo pomembne, vendar nizko dosežene.  Med visoko 

zaželene in visoko dosežene sodijo: ''poznavanje vsebine in metodike področja; poznavanje 

teoretičnih osnov področja; uporaba splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem področju; 

uporaba specialno-pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami''. V skupino visoko 

zaželenih in nizko doseženih kompetenc se uvršča ''delo z drugimi in v družbi'' (spretnost 

sodelovanja s starši, različnimi partnerji, različnimi institucijami) , ''sposobnosti refleksije 

lastnega dela in vrednostnega sistema ter prevzemanja odgovornosti za lasten razvoj'' in 

''zmožnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika z uporabo ustreznih diagnostičnih 

postopkov in principov načrtovanja individualiziranih programov''. Podpora kakovostnemu 

sistemu izobraževanja in stalni profesionalni razvoj strokovnjakov, da bi dosegli kompetence, 

zmogli diferenciacije, individualizacije in prilagoditev pri poučevanju otrok, je bistvena 

(Valenčič Zuljan idr., 2011). Pri tem nikakor ne smemo biti usmerjeni le v prilagajanje 

spremembam pri načinu in organizaciji dela, temveč se moramo usmeriti predvsem v 

pridobivanje novih kompetenc. Poenotenje standardov znanja, kompetenc in kvalifikacij je 

mnogo bolj pomembno kot poenotenje vsebin in metod v izobraževanju in usposabljanju 

učiteljev. V našem in tujem prostoru je tako vse bolj jasno izražena potreba po poenotenju 

znanja in kompetenc (Devjak, 2005). 
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Tabela 3: ''CEC'' standardi za kakovostno poučevanje oseb z MAS ter splošne in predmetno specifične kompetence magistrskega 

študijskega programa druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike 

 ''CEC'' standardi za kakovostno 

poučevanje oseb z MAS (Shyman, 

2012) 

Splošne in predmetno specifične kompetence v sklopu 

magistrskega študijskega programa druge stopnje specialne in 

rehabilitacijske pedagogike (Predstavitveni zbornik: Magistrski 

študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska 

pedagogika, študijsko leto 2015/2016, 2014) 

Splošne kompetence  Predmetno-specifične 

kompetence 

1 Temelji (modeli, teorije, zakoni / 

politike, zgodovine, definicije in 

trendi v praksi) 

poznavanje in uporaba 

ustreznih metod raziskovanja in 

razvoja lastne prakse  

 

razvoj znanja in 

razumevanja na izbranem 

področju edukacijske 

poklicne specializacije, npr. 

edukacijsko upravljanje in 

administriranje; kurikularne 

študije; edukacijske politike; 

izobraževanje odraslih; učne 

težave; otroška literatura 

 

2 Razvoj in značilnosti učencev 

(nevrotipični in atipični razvoj, vpliv 

okolja in kulture, izziv medicine, 

govor, jezik in komunikacija) 

  

3 Individualne učne razlike (učinki 

stanja, razlike v pridobivanju 

spretnosti, vpliv teorije uma / 

kognitivno funkcioniranje, težave v 

vedenju) 

 zmožnost prilagajanja 

prakse specifičnim 

edukacijskim kontekstom 

 

4 Strategije poučevanja (z dokazi 

podprta praksa poučevanja,  zasnova 

specializiranega kurikuluma, prehodi, 

akademsko učenje, pozitivni vedenjski 

pristop) 

zmožnost raziskovanja in 

prenašanja spoznanj v prakso  

 

zmožnost uporabiti 

raziskovanje, ustrezno 

določenemu področju, za 

oblikovanje praks 

 

5 Učna okolja / socialne interakcije 

(teorije upravljanja razreda, odnos 

učitelja, kulturna občutljivost, 

realistična pričakovanja, podpora 

integraciji) 

  

6 Jezik (ohranitev kulturnih vrednot 

posameznika, izboljšanje jezika / 

komunikacije, poprava / izogibanje 

neustrezni komunikaciji) 

zmožnost sodelovanja v 

interdisciplinarnem timu in 

komuniciranja z vsemi 

vključenimi subjekti v 

vzgojno–izobraževalnem 

procesu (otroki, mladostniki, 

starši in strokovnimi delavci)  

 

 

7 Načrtovanje učenja (teorije / raziskave 

pri razvoju učnih načrtov, tehnologija, 

prilagoditev / sprememba, izbor 

vsebine) 

razvijanje novega znanja in 

razumevanja področja  

 

 

8 Ocenjevanje (osnovna terminologija, 

pravne določbe, uporaba / omejitve pri 

ocenjevanju, vodenje evidenc) 

reflektiranje in evalvacija 

obstoječe vzgojno-

izobraževalne prakse ter 

prepoznavanje neizkoriščenih 

možnosti za dvig njene 

kakovosti  

 

 

9 Strokovno in etično 

ravnanje/sodelovanje (predsodki 

sposobnost prevzeti 

odgovornost za lasten poklicni 

zmožnost sodelovalnega 

(kolaborativnega) reševanja 
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učitelja, strokovni razvoj, visoki 

standardi usposobljenosti in 

integritete, kulturna občutljivost, 

učinkovito delo z 

interdisciplinarnim/multidisciplinarnih 

strokovnjaki) 

razvoj in učenje z evalvacijo in 

refleksijo lastnega dela 

(izkustveno učenje, intervizija, 

supervizija)  

 

vzpostavljanje partnerskega 

odnosa z uporabniki in drugimi 

skupinami  

 

delovanje v skladu z etičnimi 

normami in poklicnim 

kodeksom  

 

razvijanje višjih kognitivnih 

veščin, povezanih z 

ustvarjanjem novega znanja  

vodstvene in organizacijske 

zmožnosti 

problemov edukacije v 

različnih kontekstih  

 

zmožnost reflektirati 

vrednote, ki ustrezajo 

edukacijskim dejavnostim 
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2.7 Vloga staršev otrok z MAS v sklopu modelov VP  

Potrebe otroka z MAS so pogosto v ospredju, pred potrebami celotne družine, čeprav je znano, 

da starši pomembno vplivajo na dolgoročne učinke terapevtske obravnave otroka z MAS (Karst 

in Van Hecke, 2012). Družina otroka s posebnimi potrebami se bolj verjetno sooča s težavami 

v duševnem zdravju  (Lee idr., 2009), fizičnem zdravju (Taylor-Richardson, Helfinger in 

Brown, 2006, v Lee idr., 2009) ter ima lahko težave na finančnem področju zaradi vključenosti 

otroka v drage terapevtske obravnave (DePape in Lindsay, 2014). Starši so v stresu, ko prejmejo 

diagnozo otroka z MAS, ki se nanaša predvsem na prilagajanje na nov način življenja in 

kompleksnost pri iskanju ustrezne terapevtske obravnave, ki bi bila v korist celotni družini 

(Banach, Iudice, Conway in Couse, 2010). Starši otrok z MAS so običajno v večjem stresu v 

primerjavi s starši nevrotipičnih otrok in starši otrok z Downowim sindromom (Meadan, Halle 

in Ebata, 2010). 

Skozi zgodovino se odnos med starši in strokovnjaki spreminja od tradicionalnega k vse bolj 

enakopravnemu partnerstvu, kar prinaša vedno večjo vlogo staršev pri delu z otroki z MAS ter 

vse tesnejše sodelovanje s strokovnjaki. Strokovnjak mora pri svojem delu stremeti predvsem 

k opolnomočenju staršev, kar prinaša pozitivne učinke in dobre pogoje za otrokovo učenje 

(Kodrič, 2012). Opolnomočenje staršev predstavlja eno izmed pomembnih faz, skozi katere gre 

družina, ki ima otroka z MAS (čas pred diagnozo, diagnoza, prilagoditev družine, usmerjanje 

sistema, opolnomočenje staršev in nadaljevanje poti) (Carter in McGoldrick, 1988, v De Pape 

in Lindsay, 2014). Zagotavljanje stalne strokovne in osebne podpore družini na ravni 

načrtovanja oblik pomoči ter nadaljnjega izobraževanja so bistvene za njihovo  samostojnost in 

neodvisnost (Košir idr., 2011).  

Najpogosteje govorimo o sodelovanju med starši in strokovnjaki pri ocenjevanju otrokovega 

razvoja ter terapevtskih obravnavah. Starši tako z lastnimi izkušnjami in znanjem pripomorejo 

k razumevanju vedenja otroka ter se učijo različnih tehnik za učinkovitejše delo z otrokom. 

Priporoča se povezovanje strokovnjakov različnih ustanov, kamor je otrok vključen, da bi se 

povečala možnost generalizacije naučenega vedenja. Poznavanje osnovnih potreb staršev in 

njihovih čustvenih odzivov je zelo pomembno, za nadaljnji uspeh sodelovanja sta pa ključni 

predvsem učinkovita komunikacija ter empatičnost strokovnjaka (Kodrič, 2012). Podiplomski 

študij in delovne izkušnje z otroki z MAS prav tako predstavljata enega izmed 

najpomembnejših faktorjev oblikovanja odnosa učiteljev do sodelovanja s starši (Syriopoulou-

Delli, Cassimos in Polychronopoulou, 2016).  
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Starši otrok z MAS v šolskem prostoru velikokrat ne prejmejo zadostne pomoči, prav tako 

njihovi otroci nimajo možnosti primerne obravnave, ki bi zadostila vsem primanjkljajem. 

Dejstvo je, da porabijo veliko časa in denarja, da jim pomoč zagotavljajo izven šolskega 

prostora. Menijo, da je znanje strokovnjakov bistvenega pomena pri poučevanju in ocenjevanju 

potreb njihovih otrok (Dymond, Gilson in Myran, 2007; Jindal-Snape, Douglas, Topping, Kerr 

in Smith, 2005). Predvsem SRP lahko s svojim znanjem, kakovostnim delom in sodelovanjem 

pomagajo ne samo otrokom z MAS, temveč tudi njihovim staršem, da ti lažje razumejo potrebe 

lastnega otroka, ki so tesno povezane z njihovim učenjem in neposredno tudi z življenjem 

celotne družine (Jurišić, 2011). Ena od njihovih prednostnih nalog je oblikovanje načrta 

pomoči, ki ni usmerjen zgolj v razvoj otrokovih spretnosti, temveč k družini kot celoti (Bailey 

idr., 2006). Bistven premik od neposrednega dela z otrokom k celoviti podpori družine ne 

pomeni samo izoliranega napredka na področju intelektualnega razvoja ter prilagojenega 

vedenja otroka, temveč večjo kakovost življenja celotne družine (Carpetner 2005, v Rovšek 

2013). Potrebe staršev so zelo raznolike, vendar velikokrat enako pomembne. Neželena vedenja 

predstavljajo enega izmed največjih virov stresa v družinah OPP (Sailor, Dunlap, Sugai in 

Horner, 2009). Starši morajo imeti možnost izobraževanja, da pridobijo znanje o tem, kako 

delati z lastnim otrokom v domačem okolju, kako obvladovati vedenje otroka in se soočati z 

vsakodnevnimi izzivi (Barbirić idr., 2014; Macedoni-Lukšič idr., 2009a). Pomembno je, da 

imajo prostor, kjer lahko govorijo o vsakodnevnih izzivih, delijo izkušnje z drugimi starši in se 

sprostijo. Anksioznost glede otrokovega stanja in negotovost glede obravnave je prisotna 

predvsem v prvih dneh ali tednih obravnave. To, da starši vidijo, da strokovnjaki dobro 

opravljajo lastno delo in da njihov otrok napreduje, je najboljša pomoč tesnobnim staršem 

(Maurice, 1996).  

Učinek vključenosti staršev v izobraževalni proces za delo z njihovim otrokom se odraža v 

obliki pozitivnih učinkov, ki se kažejo v upadu stresa in izboljšanju njihovega mentalnega 

zdravja (Howlin, Goode, Hutton in Rutter, 2004). Skoraj vsi modeli VP za delo z otroki z MAS 

poudarjajo pomen vloge staršev v procesu obravnave otroka in ponujajo možnost usposabljanja 

za pridobitev specializiranih znanj za poučevanje in obvladovanje neželenega vedenja. Staršem 

je potrebno podajati konkretna navodila in jih aktivno vključiti v proces obravnave tistih 

dejavnosti, ki so zanje aktualne. Z njimi je potrebno redno aktivno sodelovati v obliki pogovora, 

govorilnih ur, sestankov ter individualne obravnave otroka. Glede intenzitete vključenosti v 

model izobraževanja o VP ni enoznačnega konsenza, prisoten je širok razpon glede na število 

ur, ki so predvidene za njihovo sodelovanje in prav tako dejstvo, ali je njihova udeležba obvezna 

ali ne. Nekateri modeli predvidevajo obvezno sodelovanje v obsegu vsaj 10 ur/teden (na primer: 
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Young Avtizem Project), medtem ko drugi udeležbo zgolj priporočajo, v obsegu nekje 10–15 

ur/teden (na primer:  LEAP) (National Research Council, 2001a).  

 

Early Bird Plus model predstavlja enega izmed redkih znanstveno potrjenih izobraževalnih 

pristopov, ki je usmerjen k opolnomočenju staršev otrok z MAS in temelji na treh prepletajočih 

se predpostavkah s področja avtizma, komunikacije in vedenja. Starši skušajo razumeti, kako 

njihov otrok doživlja svet okrog sebe, pri čemer najprej spoznajo avtizem, nato gradijo na 

izboljšanju lastnega vedenja s področja komunikacije in v zaključni fazi analizirajo vedenje 

svojega otroka. Izobraževalni program modela Early Bird Plus traja tri mesece in je namenjen 

družinam, ki imajo otroke stare med štiri in osem let. V program Early Bird Plus modela je 

naenkrat vključenih od tri do šest timov (vsak tim lahko sestavljajo največ trije udeleženci, od 

katerih sta dva družinska člana in eden strokovnjak). Skupine vedno vodita dva strokovna 

delavca z veljavno licenco s strani organizacije National Autistic Society. Program obsega deset 

srečanj (osem 2,5-urnih skupinskih srečanj in dva individualna obiska na domu), pri čemer so 

vsa srečanja vnaprej določena z natančnim programom, podprta s power point predstavitvijo in 

video materialom. Skupinske seanse in domači obiski so oblikovani tako, da dajo možnost, da 

družinski člani in strokovni delavci skupaj v timu rešujejo probleme, kar omogoča konsistenten 

pristop med domom in šolo. Ob koncu vsakega srečanja starši podajo evalvacijo in prejmejo 

domačo nalogo do naslednjega srečanja. Po zaključenem programu se učinek s pomočjo 

vprašalnika ponovno evalvira po treh ali šestih mesecih (Macedoni-Lukšič idr., 2009b).    

 

Odgovornost strokovnjaka je, da se sprva sam seznani z empiričnimi podatki uveljavljenih 

terapevtskih pristopov do otrok z MAS in nato usmerja starše v poplavi različnih 

psevdoznanstvenih teorij k znanstveno dokazano učinkovitim. Tako pripomore k 

razbremenjenosti in staršem prihrani energijo za prebiranje zanesljive literature, ki ponuja 

razumevanje in uporabo učinkovitih strategij (Jurišić, 2006). Odgovornost staršev pa je, da 

vzajemno sodelujejo pri posredovanju aktualnih informacij glede funkcioniranja otroka v 

domačem okolju (Werdonig idr., 2009). Vloga staršev v procesu učenja je usmerjena predvsem 

v področje generalizacije učnih ciljev v vsakodnevne situacije predvsem s področja socialnih 

veščin, igre ter skrbi zase, kjer starši ne prevzemajo glavne vloge strokovnjakov, temveč 

ostanejo predvsem ''starši'' (Leaf in McEachin, 1999).  
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2.8 Povzetek teoretičnih izhodišč 

Avtizem sodi med najpogostejše razvojno-nevrološke motnje in se pri otrocih kaže kot 

kakovostno spremenjeno vedenje na področju socialno-recipročne interakcije, verbalne in 

neverbalne komunikacije ter imaginacije. Po zadnjih podatkih epidemioloških študij  

predstavlja približno 1% populacije (Elsabbagh idr., 2012; Howlin in Moss, 2012), kar je 

pomemben delež otrok z motnjami v razvoju (Macedoni-Lukšič, 2011).  Diagnostika je 

klinična, glede na zadnjo izdajo klasifikacije (Diagnostic and Statistical Manual; DSM-V) sta 

dva diagnostična kriterija:  pomemben primanjkljaj na področju socialne komunikacije in 

prisotnost ozko usmerjenih, ponavljajočih se vedenj, interesov, aktivnosti. Vzrokov je več, tako 

govorimo o kompleksni in heterogeni etiologiji z močno genetsko osnovo (Macedoni- Lukšič 

idr., 2009a). Avtizem je razvojna vedenjska motnja, vendar je kljub biološki osnovi mogoče 

doseči spremembe v odzivnosti s specifično, načrtovano, konstruktivno interakcijo z okoljem. 

Otroci z avtizmom se lažje učijo iz okolja, ki se jim prilagaja (Handleman in Harris, 2001; 

Lovaas in Smith, 1989). Vedenjska intervencija tako lahko doprinese k pomembnemu 

izboljšanju na področju interakcije med vrstniki, vedenja, imitacije skrbi zase ter veščin jezika 

(Taylor in Harris, 1995, v Maurice, 1996). 

 

Zgodnje učenje po vedenjskem pristopu ABA doprinese k pomembnemu, celovitemu in 

trajnemu napredku otrok z MAS (Birnbrauer in Leach, 1993; Eikeseth idr., 2002; Lovaas, 

Newsom in Hickman, 1987; Lovaas in Smith, 1989; McEachin idr., 1993; Smith idr., 2000). 

Rezultati raziskav kažejo napredek na področju kognitivnega funkcioniranja, socialne 

komunikacije, igre, upada neželenega vedenja in bolj prilagojenega vedenja otrok z MAS 

(Birnbrauer in Leach, 1993; De Rivera, 2008; Lovaas, 1987; Matson, 2009). Vedenjski pristop 

ABA predstavlja znanstveno potrjeno metodo pri delu z osebami z MAS, kjer gre za 

sistematično uporabo načel vedenja in učenja (Stošić, 2014).  

 

Obstajajo različni modeli, kako se načela ABA lahko izvajajo in implementirajo v okolje 

(Handleman in Harris, 2001). Med najbolj uveljavljene bi lahko uvrstili ''The UCLA model'' 

(Lovaas idr., 2003), ''Autism Partnership'' (Leaf in McEachin, 1999), ''PECS in Pyramid model'' 

(Bondy in Frost, 2001), ''Eden Model'' (Holmes, 1997) in ''Verbal Behavior / DTT-NET'' 

(Sundberg in Partington, 1998). Razlikujejo se po prevladujočih tehnikah učenja, intenziteti 

obravnave otroka, načinu izobraževanja strokovnjakov, vsebini izobraževalnega programa, 

stopnji pomoči s strani supervizorja, vlogi staršev idr. Večina raziskav zagovarja modele 
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intenzivnega dolgotrajnega individualnega pristopa (Green, 1996; Smith in Lovas, 1998), kjer 

se priporoča 35–40 ur individualne obravnave na teden v času od 2 do 3 let oz. 20–30 ur 

individualne obravnave na teden (Birnbrauer in Leach, 1993; Smith idr., 2000), malo pa je tistih, 

ki proučujejo učinek manj intenzivnih modelov. Sem uvrščamo tiste, ki temeljijo na 

implementaciji načel ABA v obstoječe šolsko okolje, ki ob manjšem obsegu individualnega 

dela predvidevajo tudi skupinsko delo z otroki. Eldevik idr. (2006) so proučili učinek modela 

nizko-intenzivnega (12h / teden v času dveh let) vedenjskega pristopa ABA in pokazali večji 

napredek na kognitivnem področju, področju socialne komunikacije in vedenja v primerjavi s 

klasično specialno-pedagoško obravnavo. 

 

SRP-ji so eni izmed tistih strokovnjakov, ki poleg staršev, preživijo veliko časa z otroki z MAS 

s pridruženo motnjo v duševnem razvoju v šolah s prilagojenim programom. Njihov način dela 

je izjemno pomemben za njihovo funkcioniranje in tako predstavljajo enega izmed 

najpomembnejših faktorjev kakovostnega izobraževanja otroka v šoli (Jurišić, 2011). Podpora 

kakovostnemu sistemu izobraževanja in stalni profesionalni razvoj strokovnjakov, da bi zmogli 

diferenciacije, individualizacije in prilagoditev pri poučevanju otrok, je bistvena (Valenčič 

Zuljan idr., 2011). Raziskave narekujejo potrebo po dodatnem izobraževanju strokovnjakov v 

šolskem prostoru za delo z otroki z MAS, tako pri učiteljih, kot tudi pri SRP-jih (Mavropoulou 

in Padeliadu, 2000; Williams idr., 2011). 

 

Znano je, da znanstveni temelj učiteljskega poklica ni povsod razvit do te mere, da bi 

integrativno obravnaval poučevanje, študij in učni proces (Buchberger idr., 2001), medtem ko 

trendi najbolj razvitih držav težijo k integriranim modelom izobraževanja (usmerjenost k 

strokovno pomembnim temam, relevantni problemi, združitev teorije s prakso).  Modeli 

izobraževanja, usmerjeni v profesionalizacijo, omogočajo doseganje ciljev in razvoj 

profesionalnih aktivnosti. Aktualni trendi stremijo k dopolnjevanju in prestrukturiranju sedanjih 

vzorcev nalog strokovnjakov, tako nadaljnje izobraževanje zanje predstavlja bistven element za 

pridobitev posebnih dodatnih kompetenc (Buchberger idr., 2001). Šolskega sistema ne smemo 

usmeriti zgolj v prilagajanje spremembam, temveč v smeri razširitve sistema nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja z novimi vsebinami (Valenčič Zuljan idr., 2011). Empirične 

raziskave kažejo najboljše učinke nadaljnjega izobraževanja strokovnjakov s področja VIZ v 

daljšem časovnem obdobju, aktivni udeležbi, refleksiji ter preizkušanju konkretnih situacij v 

razredu (Hattie, 2009). 

 

http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Williams,%20Kashunda%20L.%20%22&sort=ContentDateSort%20desc
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Še vedno večina strokovnjakov prioritetno obravnava otroke z MAS z razvojne perspektive, 

medtem ko vedenjski vidik velikokrat zapostavljajo, čeprav je znano, da dobra poučevalna 

praksa zajema skupne elemente (Rogers in Vismara, 2008). Na funkcioniranje otroka z MAS 

enako pomembno vpliva raven prilagoditvenega vedenja kot njegova intelektualna sposobnost 

(Košir idr., 2011). V Sloveniji smo na začetku organizirane in sistematične izobraževalne skrbi 

za osebe z MAS. Izvajanje specialno-pedagoške pomoči za delo z otroki z MAS je velikokrat 

oteženo, predvsem zaradi pomanjkljivega znanja in izkušenj SRP-jev (Košir idr., 2011), poleg 

tega strategije poenostavljanja pri poučevanju niso dovolj, temveč so nujni nadomestni pristopi 

(Jurišić, 2011). Vedenjske težave tako predstavljajo eno izmed najzahtevnejših in stresnih 

področij za strokovnjake (Macedoni-Lukšič idr., 2009a), posledično si večina želi dodatnega 

izobraževanja s področja preoblikovanja neželenega vedenja otrok (predvsem otrok z MAS), 

kjer se pogosto pri delu ne čutijo dovolj kompetentne (Lerman, Vorndran, Addison in Kuhn, 

2004). Starši velikokrat izražajo skrb in željo po bolj usposobljenih strokovnjakih za delo z 

otroki z MAS (Dymond idr., 2007).  

 

Zelo malo raziskav proučuje učinkovitost modelov izobraževanja, ki omogočajo SRP-jem 

učinkovito delo z otroki z MAS v šolskem prostoru. Večinoma se proučuje učinkovitost uporabe 

vedenjskega pristopa ABA na funkcioniranje otrok z MAS, ne pa tudi učinkovitost modelov 

izobraževanja na strokovnjake in sodelovanje s starši. Redke države (npr. Velika Britanija, 

ZDA) imajo urejeno izobraževanje s področja MAS (Macedoni- Lukšič idr., 2009b). V okviru 

raziskave (Denne idr., 2011) so bile oblikovane smernice s področja vedenjskega pristopa ABA, 

ki jasno določajo strokovne kompetence strokovnjakov, ki delajo z otroki z MAS. Učinkovitost 

lahko dosežemo predvsem z ustreznim izobraževanjem strokovnjakov, postopke pa je potrebno 

raziskati jih evalvirati in prilagoditi glede na specifične pogoje sistema (Jahr, 1998). SRP-ji s 

svojimi kompetencami, kakovostnim delom in sodelovanjem pomagajo ne samo otrokom z 

MAS, temveč tudi njihovim staršem, da ti lažje razumejo potrebe lastnega otroka, ki so tesno 

povezane z njihovim učenjem in neposredno tudi z življenjem celotne družine (Jurišić, 2011). 
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3 RAZISKAVA 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namena raziskave 

Otroci z MAS so vključeni v vse ravni vzgoje in izobraževanja. V preteklosti niso bili 

obravnavani kot posebna skupina OPP, temveč so bili največkrat usmerjeni pod skupino 

dolgotrajno bolnih otrok. Novela zakona je prinesla spodbudne spremembe na tem področju in 

jih uvršča v novo skupino OPP (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). Pri 

poučevanju otrok z MAS kot eni izmed najhitreje naraščajočih in kompleksnih razvojnih motenj 

(Macedoni-Lukšič idr., 2009a) so zelo učinkoviti VP (Smith idr., 2000). Otroci z MAS s 

pridruženo MDR imajo na področju učenja specifične potrebe in v zvezi s tem obstaja potreba 

po zagotovitvi specialno-pedagoškega pristopa, ki upošteva VP po načelih ABA, kar je tudi 

osnovno priporočilo strokovnega odbora za izobraževanje in vključevanje otrok z avtizmom v 

institucije VIZ (Macedoni-Lukšič idr., 2009b). Potreba po zagotovitvi usposabljanja in podpore 

strokovnjakom je nujna, da bi kakovostno delali z otroki z MAS. VP po načelih ABA je eden 

izmed najbolj uveljavljenih pristopov do otrok z MAS, možnosti izobraževanja s tovrstnega 

področja pri nas niso zagotovljene, neposreden prenos modelov iz tujine pa je nerealen. Modela 

izobraževanja, ki bi slovenske SRP-je opremil z dodatnim znanjem s področja VP nimamo, bi 

ga pa nujno potrebovali, da bi razumeli in obvladovali neželeno vedenje otrok z MAS.  

 

Predlagan nov model izobraževanja o VP po načelih ABA predstavlja eno od možnosti, da 

dopolnimo manjkajoče znanje strokovnjakov v okviru našega sistema za delo z otroki z MAS. 

Veliko je tujih raziskav, ki dokazujejo učinkovitost VP po načelih ABA na funkcioniranje otrok 

z MAS (Birnbrauer in Leach, 1993; Eikeseth idr., 2002; Lovaas idr., 1987; Lovaas in Smith, 

1989; McEachin idr., 1993; Smith idr., 2000), zelo malo pa je tistih, ki evalvirajo učinkovitost 

modelov izobraževanja pri strokovnjakih (Weinkauf, 2010) in prav tako zajamejo vidik staršev. 

Namen naše raziskave je bil oblikovati slovenski model izobraževanja o VP (model SI-VP), ga 

evalvirati skozi tri skupine udeležencev (SRP-ji, otroci z MAS, starši otrok z MAS) ter ga 

primerjati z drugimi uveljavljenimi modeli po svetu.  
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3.2 Opredelitev ciljev in raziskovalnih vprašanj  

Cilj naše raziskave je oblikovati in evalvirati implementacijo novega model izobraževanja SRP 

o VP za delo z otroki z MAS. Glede na teoretična izhodišča in zastavljen problem smo 

oblikovali naslednje cilje po posameznih ciljnih skupinah proučevanih primerov: 

 

1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

Cilj 1: Ugotoviti, kako SRP-ji pred in po modelu SI-VP ocenjujejo lastno splošno teoretično 

znanje ter splošno praktično usposobljenost o VP pri delu z otroki z MAS v razredu po 

področjih. 

Cilj 2: Ugotoviti, kako in v kolikšni meri SRP-ji v okviru IP-jev pred modelom SI-VP 

vključujejo podporni vedenjski načrt za otroka z MAS. 

Cilj 3: Ugotoviti, katere so prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS.  

Cilj 4: Ugotoviti, s kakšnimi težavami se soočajo SRP-ji pri implementaciji VP pri šolskem 

delu z otroki z MAS. 

Cilj 5: Ugotoviti, kako SRP-ji ocenjujejo izvedbo izpeljanega modela SI-VP. 

 

2. ciljna skupina proučevanih primerov: otroci z MAS 

 

Cilj 6: Ugotoviti, v kolikšni meri je prisotno neželeno vedenje pri otrocih z MAS pred 

vključitvijo v model SI-VP. 

Cilj 7: Ugotoviti, v kolikšni meri je prisotno neželeno vedenje pri otrocih z MAS po 

zaključenem modelu SI-VP. 

 

3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

 

Cilj 8: Ugotoviti, katera so tista neželena vedenja otroka z MAS, ki staršem predstavljajo skrb 

in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejša vedenja. 

Cilj 9: Ugotoviti, kako izbor prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS za preoblikovanje 

v socialno sprejemljivejše s strani staršev sovpada z izborom prioritetnega neželenega vedenja 

s strani SRP-jev. 

Cilj 10: Ugotoviti, kako ocena neželenega vedenja otroka z MAS s strani staršev sovpada z 

oceno neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP-jev v šoli. 
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Cilj 11: Ugotoviti, kakšno je mnenje staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega 

otroka z MAS s strani SRP, vključenega v model SI-VP. 

 

Glede na postavljene cilje raziskave smo oblikovali raziskovalna vprašanja, razdeljena na 

posamezne sklope oz. na udeležence v okviru posameznih proučevanih primerov: 

 

1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

 

RV 1: Kako SRP-ji pred in po izobraževalnem procesu ocenjujejo lastno splošno teoretično 

znanje ter splošno praktično usposobljenost o VP pri delu z otroki z MAS v razredu po 

preučevanih področjih (definicija, karakteristike in obseg VP; načela, postopki in koncepti VP; 

utemeljitev cilja, izbira in spremljanje povečanja vedenja; strategije ojačevanja; strategije 

povečanja vedenja in zmanjšanja vedenja; upad vedenja; merjenje in prikaz rezultatov; 

posplošitev in vzdrževanje; strategije uravnavanja)? 

RV 2: Kako in v kolikšni meri SRP-ji v okviru individualiziranega programa pred 

izobraževanjem o VP vključujejo podporni vedenjski načrt za otroka z MAS (operativna 

opredelitev neželenega vedenja, funkcionalna ocena neželenega vedenja, opredelitev 

primernega ciljnega vedenja, sprožilci neželenega vedenja, vzdrževanje spremenljivk, 

poučevanje alternativnih vedenj, prilagoditve, strategije reagiranja učitelja za zmanjšanje 

neželenega vedenja, strategije reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega vedenja)? 

RV 3: Katere prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS beležijo SRP-ji?     

RV 4: Katere težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS beležijo SRP-ji?     

RV 5: Kako SRP-ji ocenjujejo izvedbo izpeljanega izobraževalnega procesa o VP po 

posameznih srečanjih (ocena teme izobraževanja, ocena tehnične izvedbe srečanja, ocena 

organizacije srečanja)? 

 

2. ciljna skupina proučevanih primerov: otroci z MAS 

 

RV 6: V kolikšni meri je prisotno neželeno vedenje (avto-heteroagresivno in samostimulirajoče 

vedenje) pri otrocih z MAS pred vključitvijo SRP-jev v izobraževalni proces o VP? 

RV 7: V kolikšni meri je prisotno neželeno vedenje pri otrocih z MAS po zaključenem 

izobraževalnem procesu SRP-jev o VP? 

 

 



- 72 - 
 

3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

 

RV 8: Katera so tista neželena vedenja otroka z MAS, ki staršem predstavljajo skrb in željo po 

preoblikovanju v socialno sprejemljivejša vedenja? 

RV 9: Kako izbor prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS za preoblikovanje v socialno 

sprejemljivejše s strani staršev sovpada z izborom prioritetnega neželenega vedenja s strani 

SRP-ja? 

RV 10: Kako ocena neželenega vedenja otroka z MAS s strani staršev sovpada z oceno 

neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP-ja v šoli? 

RV 11: Kakšno je mnenje staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega otroka z 

MAS s strani SRP-ja, vključenega v izobraževalni proces o VP (splošno zadovoljstvo glede 

modela izobraževanja o VP; uporabnost prejetih napotkov; težavnost razumevanja vsebine VP; 

težavnost uporabe VP v praksi doma; zadovoljstvo glede sodelovanja, pomoči in načina dela s 

strani specialnega in rehabilitacijskega pedagoga; napredek otroka; razbremenitev stresa v 

družini)? 
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3.3 Raziskovalni načrt (razvoj modela SI-VP) 

3.3.1 Zasnova modela SI-VP in analiza zahtev za njegovo izvedbo 

Model SI-VP upošteva tri proučevane ciljne skupine (SRP, otroci z MAS, starši otrok z MAS) 

in sestoji iz naslednjih petih komponent: 

- Standardi obravnave otrok z MAS 

- Kompetence SRP za VP do otrok z MAS 

- Program modela SI-VP 

- Implementacija modela SI-VP 

- Evalvacija modela SI-VP  

 

Slika 3: Prikaz osnovnih komponent modela SI-VP 
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Standardi obravnave otrok z MAS 

 

Standard modela SI-VP temelji na izbranih priporočilih slovenskih Smernic za celostno 

obravnavo otrok z MAS (Macedoni-Lukšič idr., 2009a): 

- Zagotovitev pravnega okvira in dovolj virov s strani držav članic za uresničevanje 

pravic otrok in mladostnikov z MAS do nediskriminacijskega izobraževanja, ki ustreza 

njihovim sposobnostim in potrebam za boljše vključevanje v družbo.   

- Zagotovitev posebnega načina obravnave in razumevanja otrok z MAS od drugih OPP 

glede na njihove kakovostno drugačne potrebe.  

- Pomen multidisciplinarne obravnave otrok z MAS za postavitev diagnoze, za oceno in 

program izobraževanja. 

- Zagotovitev javnih storitev ob sumu na MAS z namenom zmanjšanja dodatnih težav in 

zagotovitev potrebnih terapevtskih obravnav po že postavljeni diagnozi MAS. 

- Izobraževanje otrok z MAS, ki temelji na natančni oceni vseh njihovih razvojnih 

področij in potreb (šibkih in močnih točk). 

- Vključenost in seznanjenost družine z vsemi stopnjami obravnave otrok z MAS 

(diagnostika, ocena delovanja, izobraževanje). 

- Zagotovitev možnosti usposabljanja za starše (pridobitev znanja za spodbujanje razvoja 

ter preprečevanja ali obvladovanja vseh oblik težavnega vedenja otrok z MAS). 

- Zagotovitev začetnega usposabljanja ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja za vse 

strokovne delavce vključene v izobraževanje otrok z MAS. 

- Pomen priprave IP-ja za načrtovanje zadovoljevanja posameznih potreb otrok z MAS.  

- Zagotovitev posebnega poučevanja otrok z MAS (možnosti za učenje spretnosti in 

pridobitev znanja potrebnega za vključevanje v družbeno dogajanje). 

- Zagotovitev vrste različnih možnosti za izobraževanje za zadovoljitev različnih potreb 

otrok z MAS. 

- Vzpostavitev notranjega in zunanjega vrednotenja, priporočil ter podpore službam na 

terciarni in lokalni ravni za zagotovitev kakovostnega in dosegljivega izobraževanja in 

vključevanja otrok z MAS v družbo.  

- Zagotovitev usposabljanja in stalne podpore družinam in VIZ institucijam za 

razumevanje in obvladovanje težavnega vedenje otrok z MAS.  

- Upoštevanje značilnih spremljajočih se bolezni, dvojnih diagnoz in dodatnih težav otrok 

z MAS.  
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- Zagotovitev posebnega izobraževanja in podpore za preprečitev sekundarnih posledic 

težav otrok z MAS (anksiozne motnje, depresija, …).   

 

Kompetence SRP za VP do otrok z MAS 

 

Model SI-VP temelji na naslednjih kompetencah SRP: 

- Splošne in predmetno specifične kompetence specialne in rehabilitacijske pedagogike 

(Predstavitveni zbornik: Magistrski študijski program druge stopnje specialna in 

rehabilitacijska pedagogika, študijsko leto 2015/2016, 2014).  

- Kompetence s področja teoretičnega ter praktičnega znanja VP po načelih ABA (UK 

ABA Autism Education Competence Framework, 2011). 

 

Program modela SI-VP 

 

Program modela SI-VP vključuje teoretični del (predavanja), praktični del (delo v skupini, 

praktične delavnice, delo s konkretnimi materiali, analiza video posnetkov ipd.) ter supervizijo 

(evalvacija in načrtovanje implementacije novo pridobljenega znanja v prakso pri delu z 

otrokom z MAS v razred na šoli).  

 

Vsebina programa modela SI-VP temelji na izbranih ciljih slovenskih Smernic za celostno 

obravnavo otrok z AM (Macedoni-Lukšič idr., 2009b): 

- poznavanje značilnosti otrok z MAS 

- poznavanje osnovnih značilnosti VP 

- poznavanje posebnih vzgojno-izobraževanih potreb (kako prepoznati te potrebe pri 

posameznem otroku in kako jih oceniti ali opisati) 

- ocena sedanje ravni funkcioniranja otroka (kako oceniti otroka z MAS po posameznih 

področjih delovanja) ali ocena ravni učnih dosežkov 

- oblikovanje ciljev in delnih ciljev (koraki) 

- določitev prednostnih in funkcionalnih ciljev 

- strategije krepitve želenih oblik vedenja 

- strategije učenja novih vzorcev vedenja 

- strategije zmanjšanja neželenih oblik vedenja  

- spodbujanje in krepitev interakcije z vrstniki z značilnim razvojem (tudi pri otrocih z 

MAS, ki prehajajo med programi) 
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- svetovanje staršem otrok z MAS 

 

Tabela 4: Izobraževalni program modela SI-VP za SRP 

Zap. 

št. 

sreča

nja 

Vsebina Količina ur 

T – teorija  

P – praksa 

S – supervizija 

Izvajalci 

izobraževanja 

1. 

 

 

 

Teorija:  

- predstavitev namena, ciljev, načrta izvedbe modela SI-

VP. 

Praksa: 

- prebiranje literature s področja VP in priprava na proces 

izobraževanja, 

- pridobitev soglasja za sodelovanje v raziskavi. 

1T 

1P 

Supervizor  

 

 

 

2. Teorija: 

- splošen uvod v VP. 

5T Supervizor  

 

3. Teorija: 

- teoretična izhodišča VP . 

5T Supervizor 

(BCBA) 

Supervizor 

4. Praksa:  

- VP v praksi. 

5P Supervizor 

(BCBA) 

Supervizor 

5. Teorija: 

- definicija, karakteristike in obseg VP. 

5T Supervizor 

6. Praksa: 

- načrtovanje dela z otrokom z MAS. 

5P Supervizor 

 

7. Teorija: 

- načela, postopki in koncepti VP. 

5T Supervizor 

 

8. Praksa: 

- evalvacija in načrtovanje dela z otrokom z MAS, 

- opazovanje otroka z MAS. 

5P Supervizor 

 

9.  Teorija: 

- merjenje vedenja in prikaz rezultatov. 

5T Supervizor 

 

10. Praksa: 

- metoda ocenjevanja, zbiranje podatkov. 

Supervizija: 

- evalvacija in načrtovanje dela z otrokom z MAS. 

1P 

4S 

Supervizor 

 

11. Teorija: 

- povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in 

spremljanje vedenja; strategije, ki temeljijo na 

posledicah (ojačevanje). 

5T Supervizor 

 

12. Praksa:  

- operativna opredelitev ciljnega vedenja, 

- funkcija neželenega vedenja. 

Supervizija: 

- evalvacija in načrtovanje konkretnega dela z otrokom z 

MAS. 

1P 

4S 

Supervizor 

 

13. Teorija: 

- povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na 

predhodnih dražljajih – postopki kontrole dražljajev in 

predhodnih dražljajev; kombiniranje strategij, ki 

temeljijo na predhodnih dražljajih in posledicah –  

štiristopenjsko zaporedje in učenje kompleksnih vedenj. 

5T Supervizor 

 

14. Praksa: 

- podpora okolja, 

- učenje veščin in nadomestnih vedenj. 

Supervizija: 

1P 

4S 

Supervizor 
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- evalvacija in načrtovanje konkretnega dela z otrokom z 

MAS. 

15. Teorija:  

- postopki spremembe vedenja – generalizacija in 

vzdrževanje. 

5T Supervizor 

 

16. Praksa:  

- SRP obravnava po načelih VP, prilagoditve. 

Supervizija: 

- evalvacija in načrtovanje konkretnega dela z otrokom z 

MAS. 

1P 

4S 

Supervizor 

 

17. Teorija: 

- upad neželenega vedenja: strategije, ki temeljijo na 

posledicah – uporaba in razumevanje ojačevanja za 

zmanjšanje neželenega vedenja / strategije, ki temeljijo 

na predhodnih dražljajih. 

5T Supervizor 

 

18. Praksa: 

- strategije reagiranja v primeru pojava neželenega 

vedenja. 

Supervizija: 

- evalvacija in načrtovanje konkretnega dela z otrokom z 

MAS. 

1P 

4S 

Supervizor 

19. Teorija: 

- vsebina, vezana na konkreten primer otroka z MAS, 

- vloga staršev pri vzdrževanju in generalizaciji znanja, 

etični vidik in primeri dobre prakse. 

5T Supervizor 

 

20. Praksa: 

- kriteriji, evalvacija. 

Supervizija: 

- evalvacija in načrtovanje konkretnega dela z otrokom z 

MAS. 

1P 

4S 

Supervizor 

 

21. Teorija: 

- zaključna evalvacija in napotki za nadaljnje delo. 

Supervizija: 

- evalvacija in načrtovanje konkretnega dela z otrokom z 

MAS. 

1T 

4S 

Supervizor 

(BCBA) 

Supervizor 

 

Skup

aj 

Teorija 

Praksa 

Supervizija 

52T 

22P 

28S 

Skupaj: 102 h 

 

V nadaljevanju predstavljamo načrt vključitve staršev, kjer program modela SI-VP predvideva 

njihovo prisotnost tako na teoretični kot na praktični ravni, prav tako vključuje supervizijo.  

 

Tabela 5: Program vključitve staršev v model SI-VP 

Zap. 

št. 

Sreča

nja 

Vsebina Količina ur 

T - teorija  

P - praksa 

S – supervizija 

Prisotni 

1. 

 

 

 

Teorija 

Uvodno srečanje: 

- predstavitev namena, ciljev, načrta izvedbe modela SI-

VP. 

- pridobitev soglasja staršev za sodelovanje. 

2T 

 

Supervizor  

SRP 

Ravnatelj 

Starši 

 

 

2. Teorija 

Izobraževanje: 

- splošen uvod v VP, prilagojen staršem otrok z MAS. 

5T Supervizor  

SRP 

Ravnatelj 
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Starši 

3. Praksa 

Specialno pedagoška obravnava: 

- klinična ocena funkcioniranja otroka in pogovor s starši 

o vedenju njihovega otroka. 

 

2P Supervizor 

 

4. Praksa 

Specialno pedagoška obravnava: 

- evalvacija napredka otroka in napotki za nadaljnje delo v 

domačem okolju. 

2P Supervizor 

→ Supervizija 

Sprotne povratne informacije in napotki za delo:  

- predaja informacij 10 min/dan (predaja aktualnih 

informacij konkretno vezanih na otroka). 

24S (4S/mesec)  

 

 

SRP 

→ Supervizija 

Govorilna ura: 

- svetovanje v obliki ene ure na mesec. 

6S (1S/mesec) SRP 

Skup

aj 

Teorija 

Praksa 

Supervizija 

7T 

4P 

30S 

Skupaj: 41h 

 

Implementacija modela SI-VP 

 

Izobraževalni proces modela SI-VP traja šest mesecev. Posamezna srečanja SRP-jev v sklopu 

modela SI-VP so dvodnevna. Vmesni čas med posameznimi srečanji je namenjen 

implementaciji novo pridobljenega znanja SRP-jev v prakso.   

 

Tabela 6: Časovnica izvedbe izobraževalnega procesa SRP-jev v sklopu modela SI-VP 

 1.  

Mesec 

2.  

Mesec 

3.  

Mesec 

4.  

Mesec 

5.  

Mesec 

6.  

Mesec 

1.teden 

 

izobraževanje  

(pet., sob.) 

 izobraževanje  

(pet., sob.) 

izobraževanje  

(pet., sob.) 

izobraževanje  

(pet., sob.) 

izobraževanje  

(pet., sob.) 

2.teden izobraževanje  

(pet., sob.) 

     

3.teden izobraževanje  

(pet., sob.) 

izobraževanje  

(pet., sob.) 
   izobraževanje  

(pet., sob.) 

4.teden izobraževanje  

(pet., sob.) 
    izobraževanje  

(pet.) 

 

Starši otrok z MAS so vključeni tekom celotnega modela SI-VP, pri čemer je njihova prisotnost 

najbolj intenzivna v začetni in končni fazi modela SI-VP, medtem ko je v vmesnem času 

predvideno sodelovanje v obliki svetovanja.   

 

 



- 79 - 
 

Tabela 7: Časovnica vključitve staršev v model SI-VP 

 1.  

Mesec 

2.  

Mesec 

3.  

Mesec 

4.  

Mesec 

5.  

Mesec 

6.  

Mesec 

1.teden Uvodno 

srečanje 

Govorilna 

ura s strani 

SRP 

Govorilna 

ura s strani 

SRP 

Govorilna 

ura s strani 

SRP 

Govorilna 

ura s strani 

SRP 

Govorilna 

ura s strani 

SRP 

2.teden Izobraževanje Svetovanje s 

strani SRP 
Svetovanje s 

strani SRP 
Svetovanje s 

strani SRP 
Svetovanje s 

strani SRP 
Svetovanje s 

strani SRP 
3.teden Specialno 

pedagoška 

obravnava s 

strani 

supervizorja  

4.teden Svetovanje s 

strani SRP 

Specialno 

pedagoška 

obravnava s 

strani 

supervizorja 

 

Supervizija SRP-jev v sklopu modela SI-VP ustreza evalvacijskemu načinu izvedbe, ki temelji 

na modelu posredne supervizije (analiza → evalvacija → koordinacija → razvoj → revizija) 

(Applied Behavior Analysis Treatment of Autism Spectrum Disorder, 2014). 

Model SI-VP predvideva dvostopenjsko supervizijo: 

- Supervizor BCBA: 

- Kriteriji vključitve v model SI-VP: Izobrazba s področja psihologije, specialne 

in rehabilitacijske pedagogike ali sorodnega področja; dodatno usposabljanje s 

področja VP (uradno pridobljen naziv BCBA); redna zaposlitev v sklopu 

organizacije, ki temelji na šolskem celostnem modelu VP; izkušnje v obsegu več 

kot deset let intenzivnega praktičnega dela z otroki z MAS ter več kot tri leta 

svetovanja strokovnjakom in staršem pri delu z otroki z MAS. 

- Vloga v modelu SI-VP: Izvedba dvodnevnega izobraževanja za SRP z naslovom 

''Uvod v VP''; pomoč pri oblikovanju zasnove programa modela SI-VP; pomoč 

pri načrtovanju podpornega vedenjskega programa za delo z otroki z MAS; 

reševanje najbolj kompleksnih težav v povezavi z delom z otroki z MAS in 

njihovimi starši; svetovanje supervizorju v obsegu  dveh ur na mesec.   

- Supervizor: 

- Kriteriji vključitve v model SI-VP: Izobrazba s področja specialne in rehabilitacijske 

pedagogike; dodatno usposabljanje s področja VP (pridobljen naziv ABA tutor);  

redna zaposlitev v sklopu organizacije, ki temelji na obravnavi otrok z MAS; 
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izkušnje v obsegu več kot treh let intenzivnega praktičnega dela z otroki z MAS ter 

več kot eno leto svetovanja strokovnjakom in staršem pri delu z otroki z MAS. 

- Vloga v modelu SI-VP: Vloga v sklopu modela SI-VP: načrtovanje, koordinacija, 

vodenje celotnega modela VP; izvedba izobraževanja ''Uvod v VP prilagojen 

staršem otrok z MAS'', specialno pedagoški pregled otroka z MAS in svetovanje 

staršem; izvedba programa izobraževanja modela SI-VP za SRP; pomoč pri 

načrtovanju podpornega vedenjskega programa za delo z otroki z MAS; priprava 

materialov in drugih pripomočkov za implementacijo VP (instrumentariji), 

povezovanje različnih področij (VIZ, zdravstvo). 

 

Model SI-VP predvideva multidisciplinarnost in tako vključuje strokovnjake s področja VIZ in 

zdravstva iz naslednjih institucij: 

- matične šole vključenih SRP-jev (podpora pri implementaciji VP pri otroku z MAS na 

šoli in sodelovanju s starši), 

- inštituta za avtizem, zavoda za razvojno medicino, Ljubljana (pregled otrok z MAS s 

strani tima strokovnjakov ob začetku in zaključku modela SI-VP, svetovanje staršem 

glede obvladovanja vedenja otroka z MAS v domačem okolju), 

- Pef, Univerza v LJ (pomoč pri oblikovanju zasnove, implementaciji in evalvaciji 

programa modela SI-VP). 

 

Hierarhija vseh vključenih v model SI-VP je predstavljena v obliki sheme v nadaljevanju. 

 

Slika 4: Hierarhija vključenih v model SI-VP 

Supervizor BCBA

SRP A

Otrok z MAS A

Starši otroka z 
MAS A

SRP B

Otrok z MAS B

Starši otroka z 
MAS B

SRP C

Otrok z MAS C

Starši otroka z 
MAS C

SRP D

Otrok z MAS D

Starši otroka z 
MAS D

Supervizor 

Drugi strokovnjaki 
s področja VIZ in 

zdravstva
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Za implementacijo modela SI-VP je predvidena uporaba naslednjih pripomočkov:  

- Didaktični: pedagoški materiali, motivatorji za proces ojačevanja (različni senzorni 

materiali), ure (peščena, zvočna, vizualna, digitalna), pripomočki za štetje frekvence 

vedenja, pripomočki za preprečitev agresivnega vedenja (gumijasti obroč, grizala 

…), vizualni pripomočki za strukturo, pripomočki za učenje funkcionalne 

komunikacije, različni instrumentariji za oceno in spremljanje vedenja.   

- Tehnični: računalnik, projektor, računalniški program PowerPoint, računalniški 

program Skype.   

 

Načrtovanje implementacije novega znanja SRP-jev v obliki konkretne obravnave proučevanih 

primerov otrok z MAS v sklopu podpornih vedenjskih načrtov s strani SRP-jev je priloženo kot 

priloga 1. 

 

Evalvacija modela SI-VP 

 

Učinkovitost modela SI-VP se evalvira pri treh proučevanih ciljnih skupinah: SRP (analiza IP, 

kompetentnost, ocena izvedbe programa modela SI-VP, ocena implementacije VP), otrocih z 

MAS (obvladovanje neželenega vedenja otrok z MAS) ter starših (odnos staršev do modela SI-

VP).  

 

Slika 5: Prikaz osnovnih komponent evalvacije modela SI-VP 
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Izvedba modela SI-VP  

 

Vsak SRP je bil deležen šestmesečnega izobraževalnega procesa modela SI-VP. Prisoten je bil 

evalvacijski način raziskovanja (vsako srečanje smo evalvirali in na podlagi ugotovitev 

načrtovali prihodnje). Vsak SRP je novo pridobljeno znanje uporabljal v razredu pri delu z 

otrokom z MAS, vključil je tudi njegove starše. Starši so bili vključeni v proces pri oceni 

začetnega stanja vedenja otroka (prilagojena oblika vprašalnika ocene funkcije vedenja za 

starše – ''FAI parents''), v procesu pridobivanja novega znanja s področja teorije in  prakse VP, 

vezanega konkretno na njihovega otroka (dve uri svetovanja s strani SRP-ja na mesec), pri oceni 

modela izobraževanja o VP (evalvacijski vprašalnik za starše). Postopek zbiranja podatkov je 

potekal v treh delih (ocena začetnega stanja, izobraževalni proces SRP-jev, evalvacija končnega 

stanja). Oblikovali smo nov model in evalvirali njegovo učinkovitost pri treh proučevanih 

skupinah: SRP-ji (začetna in končna ocena kompetenc na teoretičnem in praktičnem področju 

za delo z otroki z MAS o VP; načrtovanje in evalvacija podpornega vedenjskega programa za 

otroka z MAS; vodenje portfolia (mesečna samoevalvacija glede težav in prednosti vpeljave 

VP v prakso), evalvacija izvedbe posameznega srečanja (tema izobraževanja, tehnična izvedba, 

organizacija izpeljave izobraževanja), otroci z MAS (začetna in končna ocena neželenega 

vedenja), starši otrok z MAS (ocena neželenega vedenja otroka, ocena modela izobraževanja o 

VP). V razredu pri otrocih z MAS je bila s strani SRP-jev uporabljena metoda odkritega 

opazovanja (sistematično opazovanje v delno kontroliranih pogojih), na osnovi katere so 

beležili podatke in načrtovali vedenjsko obravnavo otroka z MAS.  
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3.4 Študija primera 

Epistemološka izhodišča kvalitativnega raziskovanja v ospredje postavljajo obdelavo in analizo 

temeljnega izkustvenega gradiva, besedne opise ali pripovedi, zbrane v raziskovalnem procesu. 

Značilna je interpretativna paradigma s poudarkom proučevanja subjektivnega doživetja 

posameznika. Običajno poteka študija enega ali majhnega števila primerov. Cilj je celostno in 

poglobljeno poznavanje pojavov, v naravnem okolju in kontekstu konkretnih okoliščin, kar 

pomembno določa tehnike zbiranja podatkov (Vogrinc, 2008).  

Sagadin (1991) navaja, da s študijo primera intenzivno in podrobno analiziramo in opišemo na 

primer vsako osebo zase, pri čemer gre za '' študijo primera kot obliko deskriptivne metode, če 

ostajamo s takimi analizami le na deskriptivni ravni; če se povzpnemo tudi na kavzalno raven, 

prehaja študija primera že v kavzalno-neeksperimentalno metodo.''  (Sagadin, 1991, str. 31). 

Raziskava v sklopu našega doktorskega dela temelji prav na multipli študiji primera (Mesec, 

1998), ki v zadnjem času vse bolj pridobiva na pomenu, saj omogoča edinstven pristop 

preučevanja razvoja, učinkovitosti in implementacije različnih modelov. V osnovi multiple 

študije primera je bolj kvalitativno kot kvantitativno raziskovanje, vendar ne izključno, tako se 

lahko običajno prevladujoč kvalitativni pristop dopolnjuje s kvantitativnim v smiselno celoto, 

ki ustreza namenu raziskave (Sagadin, 2004). Starman (2013) poudarja, da je ''študija primera 

več kot zgolj vrsta kvalitativne raziskave – je vozovnica za vstop v raziskovalno polje, v katerem 

znotraj znanih meja odkrivamo neznano, ob tem pa nenehno preverjamo lastno zmogljivost, 

obvladljivost in dosedanje védenje – lastno in splošno.'' Protokol študije primera naj bi na 

splošno vseboval pregled projekta študije primera (cilje, napovedi, probleme, literaturo), 

področne procedure (prikaz poverilnic, dostop do študije primera, splošni viri informacij, 

proceduralni opomniki), vprašanja študije primera (specifična vprašanja, tabelarične izpise za 

specifične podatke, potencialne vire podatkov) ter vodnik oblikovanja poročila študije primera 

(oblika, podatki, uporaba in prikaz dokumentov, bibliografske informacije) (Yin, 2003, v 

Gračner, 2014). 

Doktorsko delo je usmerjeno v induktivni način raziskovanja. Podatki so analizirani,  

ovrednoteni in podana je sinteza ugotovitev. Postopek kvalitativne analize podatkov je temeljil 

na metodi kodiranja, ki smo jo razdelili na več korakov (urejanje gradiva, določitev enot 

kodiranja, kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 

definiranje kategorij in oblikovanje končne teoretične formulacije) (Vogrinc, 2008). Rezultate 

smo predstavili na podlagi posameznih proučevanih primerov (implementacija modela SI-VP 
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z vidika proučevane ciljne skupine: SRP – otrok z MAS – starši otroka z MAS). Pri vsakem 

proučevanem primeru so predstavljeni podatki znotraj ciljnih skupin sledili vrstnemu redu 

raziskovalnih vprašanj. Zaporedno smo predstavili vse štiri študije primerov (A, B, C, D). V 

nadaljevanju smo predstavili sintezo ugotovitev najpomembnejših spoznanj znotraj iste ciljne 

skupine vseh štirih proučevanih primerov (A, B, C, D), medtem ko smo povzetek ugotovitev 

posamezne ciljne skupine proučevanih primerov priložili kot prilogo 2. S kritično refleksijo 

smo na podlagi glavnih ugotovitev oblikovali končno temeljno teorijo in pripravili zaključke. 
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3.5 Proučevani primeri 

Opredelitev proučevanih primerov 

 

Proučevan primer 1: Implementacija modela SI-VP z vidika proučevane ciljne skupine A (SRP 

A – otrok z MAS A – starši otroka z MAS A) 

Proučevan primer 2: Implementacija modela SI-VP z vidika proučevane ciljne skupine B (SRP 

B – otrok z MAS B – starši otroka z MAS B) 

Proučevan primer 3: Implementacija modela SI-VP z vidika proučevane ciljne skupine C (SRP 

C – otrok z MAS C – starši otroka z MAS C) 

Proučevan primer 4: Implementacija modela SI-VP z vika proučevane ciljne skupine D (SRP 

D – otrok z MAS D – starši otroka z MAS D) 

 

Vsi štirje proučevani primeri (A, B, C, D) vključujejo tri ciljne skupine: SRP, otrok z MAS ter 

starši otroka z MAS.  

 

1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

 

Vključeni na podlagi naslednjih kriterijev: (a)  vključenost otroka z diagnozo MAS / avtizem v 

njihov razred; (b) se niso dolgoročno dodatno izobraževali s področja VP. Vsi vključeni SRP 

ustrezajo ženskemu spolu. 2 vključena SRP ustrezata starostnemu obdobju 30–35 let, medtem 

ko 1 izmed SRP ustreza starostnemu obdobju 35–40 let ter 1 izmed SRP obdobju 40–50 let. 

SRP imajo različno dolgo delovno dobo (1 SRP v obsegu 5–10 let, 1 SRP v obsegu 10–15 let, 

1 SRP v obsegu 15–20 let in 1 SRP v obsegu 20 let in več). Vsi SRP so bili zaposleni v šolstvu 

in imajo različne delovne izkušnje z delom z otroki z MAS (3 SRP imajo izkušnje v obsegu 0–

5 let, medtem ko ima 1 SRP izkušnje v obsegu 20 let in več). 

 

2. ciljna skupina proučevanih primerov: otrok z MAS 

 

Vključeni na podlagi naslednjega kriterija: postavljena diagnoza MAS/avtizem; zmerna –  težja 

MDR), prisotna neželena oblika vedenja. Otroci prihajajo iz treh različnih osnovnih šol s 

prilagojenim programom iz različnih regij Slovenije (Goriška, Podravska in Savinjska regija; 

natančnejši podatki o osnovnih šolah so shranjeni v arhivu doktorskega dela). Trije otroci 

obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja, medtem ko eden izmed njih obiskuje 
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prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom.  Otroci so v 

povprečju stari med devet in deset let.  

 

3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otroka z MAS 

 

Vključeni so starši/zakoniti skrbniki (v nadaljevanju bomo uporabljali izraz starši) izbranih 

otrok z MAS. V raziskavi je v procesu izpolnjevanja instrumentov aktivno sodeloval eden od 

staršev. Proučevani primeri predstavljajo dva očeta in dve materi, pri čemer njihova stopnja 

izobrazbe pri enem primeru ustreza IV. stopnji, pri dveh primerih V. stopnji in pri enem primeru 

VII. stopnji izobrazbe.        
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3.6 Merski instrumenti 

Pred pričetkom zbiranja podatkov v sklopu raziskave so bili udeleženci (SRP-ji ter starši otrok 

z MAS) ustno ter pisno obveščeni o namenu in ciljih doktorskega dela. Z njihove strani smo 

pridobili pisno privolitev za vključitev v raziskavo, obdelavo in anonimno objavo podatkov. 

Predstavljen je bil etični vidik s poudarkom na prostovoljnem stališču sodelovanja. Pred 

pričetkom zbiranja podatkov smo pridobili potrdilo etične komisije o ustreznosti raziskave. 

Nekateri podatki so bili vodeni v elektronskem mediju. Z ustrezno programsko opremo je bila 

zagotovljena ločitev uporabe in varovanja podatkov glede na njihovo naravo in pravico 

razpolaganja z njimi. Rok hranjenja dokumentacije po zaključeni raziskavi bo pet let, nato bo 

dokumentacija uničena. Za brisanje dokumentacije bomo uporabili metodo brisanja podatkov, 

ki onemogoča delno ali celotno restavracijo brisanih podatkov. Dokumentacijo v obliki izpisa 

na papir bomo uničili fizično z rezalnikom papirja. 

 

Nekatere merske instrumente smo oblikovali za namene raziskave, nekatere že oblikovane smo 

prilagodili za potrebe raziskave. Merske instrumente v tujem jeziku smo prevedli po postopku 

dvojnega prevoda. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo merske instrumente uporabljene 

v sklopu raziskave, vključno z opisom postopka zbiranja in obdelave podatkov. 

 

1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

 

Lestvica za samooceno teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) SRP-jev s 

področja ABA (UK ABA Autism Education Competence Framework, 2011) 

 

Lestvica preverja 13 vsebinskih področij VP na teoretičnem in praktičnem nivoju (Kompetence: 

1: definicija, karakteristike in obseg VP; 2: načela, postopki in koncepti VP; 3: povečanje 

želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje vedenja; 4: povečanje želenega 

vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah; 5: povečanje želenega vedenja: strategije, ki 

temeljijo na predhodnih dražljajih, nadzor dražljajev in postopki; 6: povečanje želenega 

vedenja: kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic: 4-stopenjsko zaporedje in učenje 

kompleksnega vedenja; 7: povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika; 8: upad 

vedenja: utemeljitev obravnave, izbire in spremljanja vedenja¸ 9: upad vedenja: strategije, ki 

temeljijo na posledicah; 10: upad vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih; 11: 

merjenje vedenja in prikaz podatkov; 12: postopki za spremembo vedenja: generalizacija in 
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vzdrževanje; 13: postopki preoblikovanja vedenja, strategije uravnavanja). Kriterij 

samoocenjevanja SRP-jev je potekal na petih ravneh: (1: Nimam znanja s tega področja. 2: 

Znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja. 3: Znanje je na ravni razlikovanja 

med izkušnjami, primerjanje s teoretskimi spoznanji, izvajanje ob pomoči. 4: Znanje je na ravni 

samostojnega izvajanja. 5: Znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda).  

Zbiranje podatkov: SRP-ji so lestvico dvakrat izpolnili (pred vključitvijo in po zaključenem 

modelu SI-VP). SRP-ji so podali samooceno lastne kompetentnosti na posameznih postavkah 

področja kompetenc (ločeno za teoretične in praktične kompetence) na podlagi kriterija 

petstopenjske lestvice. Izpolnjevanje je potekalo na eni izmed vključenih OŠ. Pri izpolnjevanju 

smo upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: kvalitativna raziskovalna paradigma, metoda analize vsebine (kodiranje, 

tematiziranje, kategoriziranje). Kode smo opredelili po kriteriju, prikazanem v spodnji tabeli. 

Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na 

raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    

 

Tabela 8: Kriterij samoocenjevanja SRP na petih ravneh 

Kriterij samoocenjevanja SRP ocena 

Nimam znanja s tega področja. 1 

Znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja. 2 

Znanje je na ravni razlikovanja med izkušnjami, primerjanje s teoretskimi 

spoznanji, izvajanje ob pomoči. 

3 

Znanje je na ravni samostojnega izvajanja. 4 

Znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda. 5 

  

Tabela 9: Kriterij spremembe znanja 

Obseg napredka Sprememba v znanju koda 

Sprememba znanja v obsegu napredka od 3. do 4. ravni (npr. 

začetna ocena 1,2 – končna ocena 5) 

znatne spremembe v 

znanju  

3 

Sprememba znanja v obsegu napredka 2. ravni (npr. začetna 

ocena 3 – končna ocena 5) 

rahle spremembe v 

znanju  

2 

Sprememba znanja v obsegu napredka 0 do 1. ravni (npr. 

začetna ocena 4,5 – končna ocena 5) 

neopazne 

spremembe v znanju 

1 
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Lestvica za mesečno samooceno strokovne kompetentnosti (Juriševič, 2007) 

 

Lestvica meri kompetence na treh področjih (splošne (generične) kompetence; splošne 

(generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju; predmetno specifične kompetence – vezane 

na področja VP). Kriterij samoocenjevanja SRP-jev je potekal na treh ravneh: (1: Znanje je na 

ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; 2: Znanje je na ravni razlikovanja med 

izkušnjami, primerjanje s teoretskimi spoznanji, izvajanje ob pomoči; 3: Znanje je na ravni 

samostojnega izvajanja, kritične refleksije, celostnega vpogleda). 

Zbiranje podatkov: SRP-ji so lestvico enkratmesečno izpolnili tekom celotne vključitve v 

model SI-VP. SRP-ji so podali samooceno lastne kompetentnosti na posameznih postavkah 

področja kompetenc na podlagi kriterija tristopenjske lestvice pred vključitvijo in po 

zaključenem modelu SI-VP, v vmesnem obdobju so pa vrednotili le morebiten napredek na 

posamezni kompetenci. Izpolnjevanje je potekalo na eni izmed vključenih OŠ. Pri 

izpolnjevanju smo upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: kvalitativna raziskovalna paradigma, metoda analize vsebine (kodiranje, 

tematiziranje, kategoriziranje). Kode smo opredelili po kriteriju, prikazanem v spodnji tabeli. 

Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na 

raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    

 

Tabela 10: Kriterij samoocenjevanja SRP na treh ravneh 

Kriterij samoocenjevanja SRP ocena 

Znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja. 1 

Znanje je na ravni razlikovanja med izkušnjami, primerjanje s teoretskimi 

spoznanji, izvajanje ob pomoči. 

2 

Znanje je na ravni samostojnega izvajanja, kritične refleksije, celostnega 

vpogleda. 

3 

 

Tabela 11: Kriterij spremembe znanja 

Obseg napredka Sprememba v znanju Koda 

Sprememba v znanju v obsegu napredka 2. ravni (npr. začetna 

ocena 1 – končna ocena 3) 

znatne spremembe v 

znanju  

3 

Sprememba v znanju v obsegu napredka 1. ravni (npr. začetna 

ocena 2 – končna ocena 3) 

rahle spremembe v 

znanju  

2 

Sprememba v znanju v obsegu napredka 0 ravni (npr. začetna 

ocena 3 – končna ocena 3) 

neopazne 

spremembe v znanju 

1 
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Osebna mapa – portfolio (Juriševič, 2006b) 

 

Osebna mapa je prilagojena za namene modela SI-VP. Vnaprej postavljena struktura omogoča 

pridobitev večje količine podatkov v sklopu usmerjenih, fokusiranih zapisov. Osebna mapa 

služi različnim namenom vse od ocenjevanja, načrtovanja in evalvacije dela SRP-ja z otrokom 

z MAS. Področje samoevalvacije na mesečni ravni preverja naslednje vsebine: načrtovanje dela 

(dejavnost, s katero bomo dosegli načrtovan prioritetni cilj; značilnosti in dejanja otroka z MAS 

/starša/drugih strokovnjakov, na podlagi katerih prepoznavamo doseganje cilja; merila za 

spremljanje doseganja cilja; čas in intenziteta beleženja; način beleženja; drugo), 

samoevalvacija glede na zastavljen cilj (težave pri razumevanju teoretičnega dela vsebine; 

težave pri implementaciji znanja v prakso; prednosti pri pedagoškem delu v povezavi z novim 

znanjem), nadaljnja pričakovanja (vrsta nadaljnjih pričakovanj; dosedanja izpolnitev 

pričakovanj).   

Zbiranje podatkov: osebna mapa je bila namenjena SRP-jem. SRP-ji so med posameznimi 

sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP mesečno izpolnjevali osebno mapo, 

znotraj katere so izpolnjevali celotno vnaprej pripravljeno strukturo. Še posebej so se 

osredotočili na oceno težav in prednosti implementacije VP v prakso, prav tako so pred in po 

vključitvi v model SI-VP v sklopu osebne mape podali opisno oceno izbranega neželenega 

vedenja otroka z MAS. Evalvacijski način dela je omogočil nadaljnjo načrtovanje 

izobraževalnega procesa, vodenja SRP-ja, dela z otrokom z MAS v razredu ter njegovimi starši.  

Izpolnjevanje je potekalo na domu posameznega SRP-ja ali na matični šoli.  Pri zbiranju 

podatkov smo upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: kvalitativna raziskovalna paradigma, metoda analize vsebine (kodiranje, 

tematiziranje, kategoriziranje). Najprej smo vse podatke dobesedno pretipkali in gradivo 

uredili. Oblikovali smo tabelo iz dveh delov. Celotno pretipkano besedilo smo postavili v levo 

stran tabele, na desno stran smo vpisovali pripadajoče pojme, s pomočjo katerih smo oblikovali 

zaključke. Iz posameznih samoocen SRP-jev smo izluščili ključne pojme, bistvene za sklepne 

misli. Odgovore posameznika smo združevali po sklopih osebne mape posebej ter jih nato 

združili v smiselno celoto.  

Zaradi različnih vedenj otrok z MAS smo pri opisni oceni neželenega vedenja otroka z MAS s 

strani SRP pred vključitvijo in po zaključenem modelu SI-VP pripravili opisno predstavitev in 

uporabili  antropološki pristop k analizi zbranih podatkov. 

Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na 

raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    
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Evalvacijski intervju modela SI-VP za SRP 

 

Merski instrument: Evalvacijski intervju modela SI-VP za SRP predstavlja vrsto 

polstrukturiranega individualnega intervjuja. Intervju je bil pripravljen za namene naše 

raziskave. Osredotočili smo se na štiri glavna vsebinska področja, pri katerih so bila zastavljena 

podvprašanja, s katerimi se je spodbujal odziv SRP-jev (tema izobraževanja (Kako bi ocenili 

ustreznost teme izobraževanja? Ali in na kakšen način opažate napredek pri teoretičnem in/ali 

praktičnem znanju?); tehnična izvedba (Kako ocenjujete hitrost predavanj? Kako ocenjujete 

izročke in ostale pripomočke v sklopu izobraževanja?); organizacija izpeljave izobraževanja 

(Kako ocenjujete lokacijo izobraževanja? Kako ocenjujete časovni potek izobraževanja?); 

počutje (Kako ocenjujete splošno počutje tekom izobraževanja?)).   

Zbiranje podatkov: intervjuji so bili izvedeni s posameznim SRP na različnih lokacijah. 

Nekateri so bili izvedeni na šolah, kjer so SRP-ji zaposleni (SRP C, SRP D), drugi v prostorih 

Inštituta za avtizem, zavoda za razvojno medicino, Ljubljana (SRP A, SRP B). Intervjuji so 

trajali do največ ene ure na posameznika. Vsak intervju je bil posnet z diktafonom. Pri zbiranju 

podatkov smo upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov. 

Obdelava podatkov: kvalitativna raziskovalna paradigma, metoda analize vsebine (kodiranje, 

tematiziranje, kategoriziranje). Najprej smo vse podatke dobesedno pretipkali in gradivo 

uredili. Oblikovali smo tabelo iz treh delov. Celotno pretipkano besedilo smo postavili v levo 

stran tabele, na desno stran smo vpisovali pripadajoče pojme, s pomočjo katerih smo oblikovali 

zaključke. Iz posameznih odgovorov SRP-jev smo izluščili ključne pojme, bistvene za sklepne 

misli. Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na 

raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.   

 

2. ciljna skupina proučevanih primerov: otrok z MAS 

 

Dokument: individualiziran program otroka z MAS 

 

Vsak otrok z MAS ima v sklopu posebnega programa VIZ pravico do uradnega dokumenta v 

smislu individualiziranega izobraževalnega programa, v sklopu katerega se ob prilagoditvah, 

specifično za posameznega otroka z MAS, načrtuje individualiziran pristop.  

Zbiranje podatkov: vključeni IP-ji otrok z MAS so bili pripravljeni s strani SRP-jev pred 

vključitvijo v model SI-VP in so predstavljali del uradne dokumentacije vključenega otroka z 

MAS na šoli. Pridobitev dokumentacije je potekala na posamezni šoli, kamor je vključen otrok 
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z MAS. Pri zbiranju podatkov smo upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost 

rezultatov.  

Obdelava podatkov: kvalitativna raziskovalna paradigma, metoda analize vsebine dokumentov 

(kodiranje, tematiziranje, kategoriziranje). Podatki so interpretirani na podlagi prejete 

dokumentacije IP-jev s strani SRP po posameznih osnovnih fazah IP-ja: opis funkcioniranja 

otroka in njegovega okolja; načrtovanje ciljev in prilagoditev; izvajanje in evalvacija. 

Osredotočili smo se na vsebinsko področje vedenja (operativna opredelitev neželenega 

vedenja, funkcionalna ocena neželenega vedenja, opredelitev primernega ciljnega vedenja, 

sprožilci neželenega vedenja, vzdrževanje spremenljivk, poučevanje alternativnih vedenj, 

prilagoditve, strategije reagiranja učitelja za zmanjšanje neželenega vedenja, strategije 

reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega vedenja). Podrobna analiza temelji na 

raziskovanju z interpretativno paradigmo z zaporednimi sekvencami. Posamično smo 

analizirali vsak IP. Tabelarično in opisno so predstavljeni in interpretirani rezultati analize vseh 

IP-jev. 

 

BPI-S ocenjevalna lestvica (The Behavior Problems Inventory for Individuals with 

Intellectual Disabilities - Short Form) (Rojahn, Matson, Lott, Esbensen in Smalls, 2001; Rojahn 

idr., 2012a) 

 

Lestvica preverja tri tipe težavnega vedenja: samopoškodbena vedenja  (postavke 1–10), 

agresivna/uničujoča vedenja (postavke 11–20) in stereotipna vedenja (postavke 21–32). 

Kriterij ocenjevanja vedenja otrok z MAS s strani SRP-jev zajema pogostost in intenziteto 

vedenja. Beleženje pogostosti vseh sklopov neželenega vedenja (povprečna pogostost 

pojavljanja) in intenzitete samopoškodbenega in agresivnega – uničujočega vedenja (blaga, 

zmerna, izrazita) je potekalo po kriterijih, predstavljenih v spodnji preglednici.  

BPI-S je kratka oblika izvirne lestvice BPI-01. Mnogi raziskovalci so analizirali merske 

karakteristike izvirne lestvice BPI-01 in ugotovili, da ima sprejemljivo do zelo dobro 

zanesljivost in veljavnost (Gonzalez idr., 2009; Rojahn idr., 2001; Rojahn idr., 2012b; Sturmey, 

Fink in Sevin, 1993; Sturmey, Sevin in Williams, 1995). Rezultati proučitve krajše različice 

lestvice BPI-S kažejo na dobro interno konsistentnost in zanesljivost med ocenjevalci 

(Mascitelli idr., 2015). Po zadnjih študijah naj bi bili obe različici (BPI-01 in BPI-S) primerljivi 

glede psihometričnih lastnosti (Rojahn, 2012b).   

 

Tabela 12: Opredelitev beleženja vedenja v sklopu BPI-S ocenjevalne lestvice 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Mascitelli+AN%22&page=1
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 Blaga težava Zmerna težava Izrazita težava 

SAMOPOŠKODBENA 

VEDENJA 

Vedenje se pojavi, 

vendar ne povzroči 

izrazite škode pri  

posamezniku (npr. 

začasna pordečitev 

kože, blaga modrica).  

 

Vedenje lahko povzroči 

zmerno škodo pri 

posamezniku (npr. 

zmerne modrice, 

praske na koži, 

ponavljajoče odrgnine). 

 

Vedenje lahko povzroči 

zmerno do izrazito škodo pri 

posamezniku (npr. grizenje 

kože, poškodba oči, zlom 

kosti) – zahtevan manjši ali 

večji zdravstveni poseg. 

AGRESIVNA/UNIČUJ

OČA VEDENJA 

Vedenje se pojavi, 

vendar ne povzroči 

izrazite škode pri 

posamezniku (npr. 

začasna pordečitev 

kože, blaga modrica); 

ali  okvara ali blaga 

poškodba lastnine (npr. 

metanje predmetov, 

poškodba pohištva, 

grdo ravnanje s hrano, 

praskanje barve …). 

Predmeti niso potrebni 

popravila ali 

zamenjave. 

Vedenje lahko povzroči 

zmerno škodo pri 

posamezniku (npr. 

zmerne modrice, 

praske na koži, 

ponavljajoče kraste); 

ali zmerna škoda 

lastnine (npr. raztrgane 

zavese, delno 

odlomljeno 

pohištvo…). Predmeti 

so potrebni popravila, 

vendar jih lahko še 

vedno uporabljamo. 

Vedenje lahko povzroči 

zmerno do izrazito škodo pri 

posamezniku ( npr. grizenje 

kože, poškodba oči, zlom 

kosti) – zahtevan manjši ali 

večji zdravstveni poseg; ali 

izrazito škodo lastnine. 

Predmeti so potrebni 

popravila, poškodovani so 

do te mere, da jih ne 

moremo uporabljati. 

 

Posamezna vedenja so v sklopu BPI-S ocenjevalne lestvice opredeljena na način, ki ga  

predstavljamo v nadaljevanju.  

Samopoškodbena vedenja: samopoškodbena vedenja so tista vedenja, ki  povzročijo škodo 

posamezniku na njegovem telesu (npr. poškodba se je že pojavila ali je pričakovana, če bo  

vedenje ostalo neobravnavano). Samopoškodbena vedenja se večkrat pojavijo na enak –   

ponavljajoč načini znova in znova, in so značilna za to osebo (npr. grizenje samega sebe; 

udarjanje ob glavo; udarjanje s telesom (brez glave) z lastnimi rokami ali s katerim koli drugim 

delom telesa; praskanje samega sebe; zaužitje predmetov, ki ne predstavljajo hrane; vtikanje 

predmetov v nos, ušesa, zadnjično odprtino, ipd.; puljenje las (odtrgati šop las); škripanje z 

zobmi (dokaz obrabljenih zob); ščipanje samega sebe; trganje kože).  

Agresivna in uničujoča vedenja: agresivna in uničujoča vedenja so očitni napadi usmerjeni 

direktno v posameznika ali njegovo lastnino (npr. pretepanje (udarjanje) drugih; brcanje 

drugih; potiskanje drugih; grizenje drugih; grabljenje ali vlečenje drugih; praskanje drugih; 

ščipanje drugih; verbalno žaljenje drugih; uničevanje stvari (npr.  trganje oblačil, metanje 

stolov, razbijanje miz …); ustrahovanje – biti zloben ali krut (npr., grabiti igrače ali hrano od 

drugih). Stereotipna vedenja: stereotipna vedenja so za običajno osebo na pogled neobičajna, 

čudna ali neprimerna. Gre za prostovoljna dejanja, ki se pojavijo ponavljajoče na enak način, 

znova in znova, in so značilna za to osebo. Kakorkoli, ne povzročajo fizične škode (npr. zibanje, 

ponavljajoči se gibi telesa; vonjanje predmetov, lastnega telesa; mahanje ali stresanje z rokami; 

manipuliranje s predmeti (npr., vrtenje); ponavljajoči gibi rok ali prstov; dretje ali kričanje; 
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korakanje, skakanje, tekanje, odbijanje; drgnjenje samega sebe; strmenje v roke ali predmete; 

bizarni položaji telesa; ploskanje z rokami; grimase). Maksimalno število točk na področju 

samopoškodbenega vedenja ustreza 70, na področju agresivnega in uničujočega vedenja 70 ter 

na področju stereotipnega vedenja 84. Rezultat je vsota vrednosti na postavkah za posamezna 

področja.  

Kriterij ocenjevanja povprečne pogostosti pojavljanja vedenja otroka z MAS je s strani SRP-

jev potekalo na osmih ravneh: (0: nikoli/ni težav; 1: manj kot 1-krat/mesec; 2: približno        1-

krat/mesec; 3: približno 1-krat/teden; 4: približno 1-krat/dan; 5: približno 1-krat/uro; 6: več kot 

1-krat/uro; 7: 1-krat/minuto ali več ter intenziteto). Kriterij ocenjevanja povprečne intenzitete 

pojavljanja neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP-jev je potekalo na treh ravneh (0–

1: blaga; 3: zmerna; 9: izrazita). 

Zbiranje podatkov: Lestvica je bila dvakrat izpolnjena s strani ciljne skupine SRP-jev, in sicer 

pred vključitvijo in po zaključenem modelu SI-VP. SRP-ji so podali oceno neželenega vedenja 

proučevanega otroka z MAS na podlagi kriterija intenzitete in pogostosti pojava posamezne 

oblike neželenega vedenja. Izpolnjevanje je potekalo v razredu na matični šoli SRP-ja, kjer je 

imel možnost opazovanja vedenja otroka z MAS. Pri zbiranju podatkov smo upoštevali osnovna 

etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: kvalitativna raziskovalna paradigma, metoda analize vsebine (kodiranje, 

tematiziranje, kategoriziranje). Kode smo opredelili po kriteriju, prikazanem v spodnji tabeli. 

Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na 

raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    

 

Kriterij ocene vedenja je zajemal pogostost in intenziteto vedenja. SRP-ji so beležili pogostost 

vseh sklopov neželenega vedenja (povprečna pogostost pojavljanja samopoškodbenega 

vedenja,  agresivna/uničujoča vedenja ter stereotipna vedenja) ter intenziteto 

samopoškodbenega in agresivnega – uničujočega vedenja (blaga, zmerna, izrazita). 

 

Tabela 13:  Kriterij ocenjevanja povprečne pogostosti pojavljanja vedenja otroka z MAS na osmih ravneh 

Kriterij ocenjevanja povprečne pogostosti pojavljanja vedenja otroka z MAS Ocena 

nikoli/ni težav 1 

manj kot 1-krat/mesec 2 

približno 1-krat/mesec 3 

približno 1-krat/teden 4 
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približno 1-krat/dan 5 

približno 1-krat/uro 6 

več kot 1-krat/uro 7 

1-krat/minuto ali več  8 

 

Tabela 14: Kriterij spremembe pogostosti pojavljanja vedenja 

Obseg napredka Sprememba v vedenju Koda 

Sprememba v pogostosti vedenja v obsegu od 

5. do 7. ravni 

znatne spremembe v pogostosti 

pojavljanja vedenja 

3 

Sprememba v pogostosti vedenja v obsegu od 

3. do 4. ravni 

rahle spremembe v pogostosti 

pojavljanja vedenja 

2 

Sprememba v pogostosti vedenja v obsegu od 

0 do 2. ravni 

neopazne spremembe v pogostosti 

pojavljanja vedenja 

1 

 

Tabela 15: Kriterij ocenjevanja povprečne intenzitete pojavljanja vedenja otroka z MAS na treh ravneh 

Kriterij ocenjevanja povprečne intenzitete pojavljanja vedenja otroka z MAS ocena 

Blaga 0–1 

Zmerna 3 

Izrazita 9 

 

Tabela 16: Kriterij spremembe intenzitete vedenja 

Obseg napredka Sprememba v vedenju Koda 

Sprememba v intenziteti vedenja v obsegu 2. 

ravni 

znatne spremembe v intenziteti 

pojavljanja vedenja 

3 

Sprememba v intenziteti vedenja v obsegu 1. 

ravni 

rahle spremembe v intenziteti 

pojavljanja vedenja 

2 

Sprememba v intenziteti vedenja v obsegu 0 

ravni  

ni spremembe v intenziteti 

pojavljanja vedenja 

1 

 

Intervju funkcionalne ocene (FAI-Functional Assessment Interviw) (O'Neill idr., 1997) 

 

Intervju funkcionalne ocene FAI predstavlja vrsto strukturiranega individualnega intervjuja. 

Sestoji iz zaprtega tipa vprašanj, ki zahtevajo kratke odgovore. Intervju se dotika enajst 

področij, ki vodijo posameznika po vsebinah opisa vedenja, identifikacije predhodnih 

dražljajev in posledic ter ugotavljanja zdravstvenega stanja otroka z MAS. V nadaljevanju 

vključuje vprašanja s področij o otrokovih komunikacijskih veščinah, uspešnih in neuspešnih 

strategijah poučevanja ter aktivnostih, učinkovitih ojačevalcih, v preteklosti preizkušenih 
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intervencij in razvitih hipotez. FAI se v praksi obsežno uporablja, pri čemer je več raziskovalcev 

analiziralo njegovo veljavnost in zanesljivost predvsem na populaciji oseb z motnjo v 

duševnem razvoju (Floyd, Phaneuf in Wilczynski, 2005). V pregledni študiji dosedanjih 

raziskav drugi avtorji kritično nasprotujejo (Waguespack, Vaccaro in Continere, 2006) in 

ugotavljajo, da za instrumente s posredno oceno funkcionalne ocene, pri kateri vedenja ne 

opazujemo direktno, ampak o njem poroča nekdo drug (npr. učitelj, starš), kamor uvrščamo tudi 

FAI, ni zadostnih dokazov o psihometričnih karakteristikah. Mednje uvrščajo predvsem 

časovno stabilnost rezultatov, notranjo konsistentnosti uporabljenih mer, zanesljivosti med 

ocenjevalci ter socialno veljavnost (prenos rezultatov v vsakodnevno okolje).   

Zbiranje podatkov: Intervju funkcionalne ocene smo izvedli v začetni fazi modela SI-VP s 

ciljno skupino SRP-jev. SRP-ji so podali funkcionalno oceno izbranega neželenega vedenja 

konkretnega otroka z MAS, s katerim delajo v razredu. Ocena je predstavljala osnovo 

načrtovanja modifikacije vedenja vnaprej. Izvedba intervjuja je potekala na eni izmed 

vključenih OŠ. Pri izpolnjevanju smo upoštevali osnovna etična načela in zagotovili 

anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: Kvalitativna raziskovalna paradigma. Metoda analize vsebine (kodiranje, 

tematiziranje, kategoriziranje). Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, 

z njimi odgovorili na raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    

 

Med instrumenti za oceno funkcije vedenja, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, so SRP-ji 

poljubno izbirali (izbira zavisi od specifike funkcioniranja otroka z MAS). Za posameznega 

otroka z MAS so uporabili vsaj enega izmed njih, lahko poljubno tudi več.  

 

FAST – Functional assessment screening tool (Iwata in DeLeon, 1996) 

  

Instrument je namenjen oceni funkcije vedenja posameznika. Zasnovan je tako, da identificira 

dejavnike, ki lahko vplivajo na pojav težavnega vedenja. Vsako oštevilčeno trditev se lahko 

ovrednoti z da ali ne (če trditev ustreza vedenju posameznika, je predviden odgovor ''da'', če 

trditev ne ustreza vedenju posameznika, je predviden odgovor ''ne''). Povzetek točkovanja poda 

spremenljivko, ki (najverjetneje) vzdržuje neželeno vedenje otroka z MAS (iskanje socialne 

pozornosti, dostop do določenih aktivnosti/predmetov, pobeg pred zahtevo, senzorna funkcija 

vedenja, avtomatska funkcija vedenja). V kolikor vedenje otroka z MAS ustreza bodisi 

''samopoškodbenemu vedenju'', bodisi ''ponavljajočemu  se, stereotipnemu vedenju'', se izpolni 

celoten instrument. V kolikor vedenje otroka z MAS vsebuje ''elemente agresije'' ali kakšno 
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drugo obliko socialno nesprejemljivega vedenja, kot je npr. uničevanje lastnine ali hudi izbruhi, 

se izpolni samo II. del instrumenta. 

Zbiranje podatkov: SRP-ji so podali oceno funkcije vedenja otroka z MAS v začetni fazi modela 

SI-VP. Izpolnjevanje je potekalo v razredu na matični šoli SRP-ja, kjer je imel možnost 

opazovanja vedenja otroka z MAS. SRP so instrument uporabili kot začetni presejalni test in 

kot del celovite funkcionalne ocene vedenja v sklopu analize neželenega vedenja. SRP smo 

spodbudili, da instrumentarij FAST izpolni več posameznikov, ki so pogosto v stiku z 

ocenjevano osebo. Rezultati instrumentarija so predstavljali osnovo za nadaljnje izvajanje 

neposrednih opazovanj otroka z MAS v različnih kontekstih. Z namenom, da se preveri 

verjetnost posamezne funkcije vedenja, razjasni dvoumne funkcije vedenja in ugotovi druge 

pomembne dejavnike, ki morda niso bili vključeni v tem instrumentariju. Pri zbiranju podatkov 

smo upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: instrument smo vrednotili. Za ugotavljanje sovpadanja ocene neželenega 

vedenja otroka z MAS s strani SRP z oceno s strani staršev otroka z MAS smo uporabili metodo 

kodiranja, da bi prikazali morebitno ujemanje. Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo 

povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    

 

MAS – Motivation assessment scale (Durand in Crimmins, 1992) 

 

Instrument je namenjen oceni funkcije vedenja posameznika. Zasnovan je tako, da predstavlja 

vrsto instrumenta, s katerim opredelimo tiste situacije, pri katerih je verjetno, da se bo otrok z 

MAS vedel na specifičen način. Podatki pripomorejo k boljši informiranosti in sprejemanju 

boljših odločitev pri izbiri poučevanja primernih alternativnih vedenj. Izpolnjevanje zahteva 

izbiro prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS. Ocena vedenja ustreza kriteriju 

šeststopenjske lestvice (0 – nikoli, 1 – skoraj nikoli, 2 – redko, 3 – polovico časa, 4 – običajno, 

5 skoraj vedno, 6 – vedno), na podlagi katere se odgovori na šestnajst zastavljenih vprašanj 

zaprtega tipa. Raziskave kažejo na visok koeficient zanesljivosti testa (visoke korelacije med 

ponovnimi ocenami v obsegu .66–.92) in relativno dobro zanesljivost med ocenjevalci (.89–

98.) (Durand in Crimmins, 1988). 

S pomočjo vprašalnika lažje razumemo povezavo med pogostostjo neželenega vedenja in 

možnostjo večkratnega namena ter določimo tiste situacije, v katerih je najbolj verjetno, da se 

je otrok vedel na določen način. Rezultate surovih vrednosti opredelimo kot vsoto vrednosti na 

postavkah za posamezna področja. Povzetek točkovanja poda spremenljivko, ki najverjetneje 
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vzdržuje neželeno vedenje otroka z MAS (pozornost, dostop do določenih 

aktivnosti/predmetov, pobeg, senzorna).  

Zbiranje podatkov: SRP-ji so podali oceno funkcije vedenja otroka z MAS v začetni fazi modela 

SI-VP. Izpolnjevanje je potekalo v razredu na matični šoli SRP-ja, kjer je imel možnost 

opazovanja vedenja otroka z MAS. SRP so instrument uporabili kot začetni presejalni test in 

kot del celovite funkcionalne ocene vedenja v sklopu analize neželenega vedenja. SRP smo 

spodbudili, da instrument AM izpolni več posameznikov, ki so pogosto v stiku z ocenjevano 

osebo. Rezultati instrumentarija so predstavljali osnovo za nadaljnje izvajanje neposrednih 

opazovanj otroka z MAS v različnih kontekstih. Z namenom, da se preveri  verjetnost 

posamezne funkcije vedenja, razjasni dvoumne funkcije vedenja in ugotovi druge pomembne 

dejavnike, ki morda niso bili vključeni v tem instrumentariju. Pri zbiranju podatkov smo 

upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov. 

Obdelava podatkov: instrument smo vrednotili. Za ugotavljanje sovpadanja ocene neželenega 

vedenja otroka z MAS s strani SRP z oceno s strani staršev otroka z MAS smo uporabili metodo 

kodiranja, da bi prikazali morebitno ujemanje. Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo 

povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    

 

QABF – Questions about behavioral function (Matson in Vollmer, 1995) 

 

Instrument je namenjen oceni funkcije vedenja posameznika. Z njim lahko ocenimo pogostost 

vedenja otroka z MAS v situacijah, ko se to vedenje pojavi. Ocena vedenja ustreza kriteriju 

petstopenjske lestvice (x – ne velja, 0 – nikoli, 1 – redko, 2 – včasih, 3 – pogosto). Rezultat je 

vsota surovih vrednosti na postavkah za posamezna področja. Povzetek točkovanja poda 

spremenljivko, ki najverjetneje vzdržuje neželeno vedenje otroka z MAS (pozornost, pobeg, 

nedružbena funkcija, fizična, dostop do določenih aktivnosti/predmetov). Študije kažejo, da 

ima QABF zmerno do dobro notranjo konsistentnost, močne korelacije med posameznimi 

postavkami, sprejemljive korelacije med posameznimi deli instrumenta in konvergentno 

veljavnost (Freeman, Walker in Kaufman, 2007). K temu drugi avtorji dodajajo, da je ob njeni 

uporabi smiselna podpora še z drugimi opazovalnimi ali eksperimentalnimi metodami za 

izvedbo funkcionalne ocene (Nicholson, Konstantinidi in Furniss, 2006). 

Zbiranje podatkov: SRP-ji so podali oceno funkcije vedenja otroka z MAS v začetni fazi modela 

SI-VP. Izpolnjevanje je potekalo v razredu na matični šoli SRP-ja, kjer je imel možnost 

opazovanja vedenja otroka z MAS. SRP so instrument uporabili kot začetni presejalni test in 

kot del celovite funkcionalne ocene vedenja v sklopu analize neželenega vedenja. SRP smo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicholson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16043323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Konstantinidi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16043323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Furniss%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16043323
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spodbudili, da instrument MAS izpolni  več posameznikov, ki so pogosto v stiku z ocenjevano 

osebo. Rezultati instrumentarija so predstavljali osnovo za nadaljnje izvajanje neposrednih 

opazovanj otroka z MAS v različnih kontekstih. Z namenom, da se preveri  verjetnost 

posamezne funkcije vedenja, razjasni dvoumne funkcije vedenja in ugotovi druge pomembne 

dejavnike, ki morda niso bili vključeni v tem instrumentariju. Pri zbiranju podatkov smo 

upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: instrument smo vrednotili. Za ugotavljanje sovpadanja ocene neželenega 

vedenja otroka z MAS s strani SRP z oceno s strani staršev otroka z MAS smo uporabili metodo 

kodiranja, da bi prikazali morebitno ujemanje. Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo 

povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    

 

Preglednice beleženja pogostosti in intenzitete pojavljanja vedenja  

 

Preglednice beleženja pogostosti in intenzitete pojavljanja vedenja so bile pripravljene za 

namene naše raziskave. Smiselno glede na intenziteto in pogostost neželenega vedenja otroka 

z MAS izbiramo med različnimi preglednicami. Preglednice omogočajo beleženje pogostosti, 

intenzitete in dolžine vedenja: triurna (5-minutni interval), dnevna (1-urni interval), tedenska 

(dnevni interval), mesečna (tedenski interval). Kriterij intenzitete vedenja ustreza tristopenjski 

lestvici (1–blaga intenziteta, 2–zmerna intenziteta, 3 – izrazita intenziteta).   

Zbiranje podatkov: SRP-ji so zbirali podatke dvakrat, in sicer pred vključitvijo in po 

zaključenem modelu SI-VP. SRP-ji so podali oceno intenzitete in pogostosti pojavljanja 

neželenega vedenja proučevanega otroka z MAS. SRP je tako opazoval otroka z MAS prvi 

mesec (4 tedne / v primeru visoke pogostosti pojavljanja vedenja v obsegu 1 tedna) ob vključitvi 

v model SI-VP in podal začetno oceno stanja neželenega vedenja, enako preglednico je izpolnil 

tudi ob zaključku modela SI-VP, kjer je otroka ponovno opazoval zadnji mesec (4 tedne / v 

primeru visoke pogostosti pojavljanja vedenja v obsegu 1 tedna). Izpolnjevanje je potekalo v 

razredu na matični šoli SRP-ja, kjer je imel možnost opazovanja vedenja otroka z MAS. Pri 

zbiranju podatkov smo upoštevali osnovna etična načela in zagotovili anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: podatke smo obdelali v računalniškem programu Excel in jih prikazali v 

obliki grafikonov. V vsakem grafikonu smo prikazali združeno začetno in končno oceno 

neželenega vedenja otroka z MAS.   
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3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

  

Polstrukturiran intervju s starši in klinično opazovanje otroka z MAS  

Polstrukturiran intervju s starši, pripravljen za namene modela SI-VP, predstavlja vrsto 

individualnega intervjuja. Vezan je na devet vsebinskih področij, pri katerih so bila zastavljena 

podvprašanja, s katerimi se je spodbujal odziv staršev glede funkcioniranja njihovega otroka z 

MAS (senzitivnost; koncentracija; motorika; komunikacija; učne spretnosti; socialno-

recipročna interakcija; stereotipija; igra; neželeno vedenje).  

Vzporedno je bilo izvedeno klinično opazovanje otroka z MAS s strani supervizorja, pri čemer 

je opazovalni list raziskovalca predstavljal enake indikatorje opazovanja, kot so vsebinska 

področja polstrukturiranega intervjuja s starši.   

Zbiranje podatkov: intervjuji so bili izvedeni s posameznimi starši otrok z MAS na dveh 

različnih lokacijah. Dva intervjuja sta bila izvedena na Inštitutu za avtizem (Zavod za razvojno 

medicino, Ljubljana) na lokaciji v Mariboru (SRP C, SRP D), druga dva pa na lokaciji v 

Ljubljani (SRP A, SRP B). Intervjuji so trajali do največ ene pedagoške ure na posamezne starše 

otroka z MAS. Vsak intervju je bil ročno beležen. Prav tako je v ambulanti eno pedagoško uro 

potekalo klinično opazovanje otroka z MAS s strani supervizorja. Oboje je potekalo prvi mesec 

vključitve v model SI-VP. Pri zbiranju podatkov smo upoštevali osnovna etična načela in 

zagotovili anonimnost rezultatov.    

Obdelava podatkov: gradivo smo uredili in pretipkali. Zaradi različnih proučevanih primerov 

vedenj otrok z MAS smo pripravili opisno predstavitev in tako uporabili antropološki pristop k 

analizi zbranih podatkov. Na podlagi kliničnega opazovanja in vodenega polstrukturiranega 

intervjuja s starši smo v rezultatih predstavili zgolj sklepno mnenje funkcioniranja otroka ter 

strnjen odgovor starša na usmerjeno zastavljena vprašanja o neželenem vedenju otroka z MAS, 

ki jim predstavljajo največjo skrb in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejše vedenje. 

Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na 

raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo.    

 

Prilagojena oblika intervjuja ocene funkcije vedenja za starše (FAI parents –  Functional 

Assessment Interview parents) (Lohrmann in Martin, 2007) 

 

Intervju funkcionalne ocene FAI parents predstavlja vrsto strukturiranega individualnega 

intervjuja. Sestoji iz devetnajstih vprašanj, od katerih so nekatera zaprtega (ocenjevalna lestvica 

s tremi možnimi odgovori: da, ne, včasih), druga odprtega tipa. Intervju je vezan na področja, 
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ki vodijo posameznika po vsebinah opisa vedenja, identifikacije predhodnih dražljajev in 

posledic ter ugotavljanja zdravstvenega stanja otroka z MAS. Vključuje vprašanja s področij o 

otrokovih močnih področjih in interesih, strategijah odzivanja, učinkovitih ojačevalcih, v 

preteklosti preizkušenih intervencij, zadovoljstva s sodelovanjem s strokovnjaki iz šole.  

Zbiranje podatkov: starši so podali funkcionalno oceno izbranega neželenega vedenja otroka z 

MAS v začetni fazi modela SI-VP. Izvedba intervjuja je potekala v domačem okolju in/ali v 

šolskem okolju ob vodenju SRP-ja. Pri izpolnjevanju smo upoštevali osnovna etična načela in 

zagotovili anonimnost rezultatov.  

Obdelava podatkov: kvalitativna raziskovalna paradigma; metoda analize vsebine (kodiranje, 

tematiziranje, kategoriziranje). Povzeli smo bistvene rezultate za prepoznavanje funkcije 

vedenja otroka z MAS in jih prikazali v preglednici. Z metodo kodiranja smo proučili ujemanje 

rezultatov s funkcijo vedenja s strani SRP-jev, kar smo predstavili v preglednici. Temu je sledila 

faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na raziskovalna vprašanja 

ter jih primerjali s teorijo.    

 

Evalvacijski vprašalnik modela SI-VP za starše 

 

Evalvacijski vprašalnik modela SI-VP za starše otrok z MAS je bil pripravljen za namene 

raziskave v sklopu modela SI-VP. Vprašalnik vsebuje osem vsebinskih sklopov: Splošen 

pregled modela SI-VP; Uporabnost napotkov modela SI-VP; Zahtevnost razumevanja napotkov 

modela SI-VP; Zahtevnost uporabe napotkov modela SI-VP v praksi; Zadovoljstvo staršev 

glede sodelovanja z SRP; Napredek otroka z MAS po zaključenem modelu SI-VP; 

Razbremenitev stresa pri starših;  Vključitev v model SI-VP in nadaljevanje). Pri vprašanjih, 

kjer je možna ocena modela s štiristopenjsko lestvico, je mogoče izbirati med naslednjimi 

postavkami (zelo uporabno, uporabno, neuporabno, zelo neuporabno/zelo nezahtevno, 

nezahtevno, zahtevno, zelo zahtevno/zelo zadovoljen, zadovoljen, nezadovoljen, zelo 

nezadovoljen/velik napredek, zmeren napredek, šibak napredek, ni napredka/velika 

razbremenitev, zmerna razbremenitev, rahla razbremenitev, ni razbremenitve).  

Zbiranje podatkov: starši otrok z MAS so vprašalnik prejeli ob zaključku modela SI-VP s strani 

SRP-ja, ki jim ga je predstavil in razložil morebitne nejasnosti. Vprašalnik so izpolnili v 

domačem okolju.  

Obdelava podatkov: kvalitativna raziskovalna paradigma; metoda analize vsebine (kodiranje, 

tematiziranje, kategoriziranje). Kode smo opredelili po kriteriju, prikazanem v spodnji tabeli. 

Temu je sledila faza interpretacije, kjer smo povzeli ugotovitve, z njimi odgovorili na 
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raziskovalna vprašanja ter jih primerjali s teorijo. Kode smo opredelili po kriterijih, 

predstavljenih v nadaljevanju: 2    

 

Tabela 17: Kriterij ocene posameznega področja modela SI-VP 

Ocena modela SI-VP Kriterij ocene Koda 

Ocena posameznega področja modela SI-VP, ki ustreza 

naslednjim terminom (odlična, močno priporočam, zelo 

suveren, zelo pozitiven, zelo uporabno, zelo dobro, velik 

napredek, velika razbremenitev). 

Ocena staršev 

ustreza kriteriju 

odlično. 

3 

Ocena posameznega področja modela SI-VP, ki ustreza 

naslednjim terminom (dobra/o, priporočam, suveren, 

pozitiven, uporabno, nezahtevno, dobro, zmeren napredek, 

zmerna razbremenitev). 

Ocena staršev 

ustreza kriteriju 

dobro. 

2 

Ocena posameznega področja modela SI-VP, ki ustreza 

naslednjim terminom (slaba/o, ne priporočam, nesuveren, 

negativen, neuporabno, zahtevno, slabo, šibak napredek, 

rahla razbremenitev) oziroma (zelo slaba/o, absolutno ne 

priporočam, zelo nesuveren, zelo negativen, zelo 

neuporabno, zelo zahtevno, ni napredka, ni razbremenitve). 

Ocena staršev 

ustreza kriteriju 

slabo oziroma zelo 

slabo. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sinteza ugotovitev najpomembnejših spoznanj v sklopu poglavja sklepnih misli je napisana na podlagi kriterija 

določitve pozitivne ali negativne ocene, ki temelji na seštevku surovih vrednosti, deljenih s številom prejetih 

odgovorov. 
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3.7 Rezultati 

3.7.1 Študija primera A 

Samoocena splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti SRP o VP 

pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo lestvice za samooceno 

teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) SRP s področja ABA. 

 

Definicija, karakteristike in obseg VP 

 

Pri SRP A se je pokazala znatna sprememba v teoretičnem znanju s področja definicije, 

karakteristike in obsega VP po načelih ABA po zaključenem modelu SI-VP. Znatna sprememba 

je opazna na področju kompetence razumevanja, da je VP po načelih ABA široko uporaben v 

smislu izbire ciljnih skupin populacije kot tudi njihovih ciljnih težav (T2: široka uporabnost). 

Sprememba znatne ravni znanja je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: 

znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: 

znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). SRP A je pred vključitvijo v model 

SI-VP lastno znanje predvsem s teoretičnega področja pri večini kompetenc ocenila na najvišji 

ravni, tako več znatnih sprememb po zaključenem modelu SI-VP ni bilo mogoče pričakovati. 

Pri SRP A so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja poznavanja 

raznovrstnih intervencij, ki temeljijo na VP po načelih ABA ter rahle spremembe v praktičnem 

znanju s področja zbiranja podatkov ter sledenja postopkom. 

 

Tabela 18: Definicija, karakteristike in obseg VP 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T1: reševanje 

socialnih težav s 

pristopom ABA 5 5 

 

 

1 

P1: primer uporabe 

pristopa ABA pri delu 

z otrokom 4 5 

 

 

1 

T2: široka 

uporabnost 2 5 

 

3     

T3: določenost 

vedenja in okolja 5 5 

 

1     

T4: funkcionalna 

uporabnost 5 5 

 

1 

P2: opis opazovanih 

vedenj 4 5 

 

1 

T5: individualiziran 

pristop 5 5 

 

1     
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T6: z dokazi podprta 

praksa poučevanja 5 5 

 

 

1 P3: zbiranje podatkov 3 5 

 

 

2 

T7: poenotenost 

načina dela 5 5 

 

1 

P4: sledenje 

postopkom 3 5 

 

2 

T8: raznovrstnost 

pristopa ABA 3 5 

 

 

2 

 

   

 

Načela, postopki in koncepti VP 

 

Pri SRP A se je pokazala znatna sprememba v teoretičnem znanju s področja načel, postopkov 

in konceptov VP po načelih ABA. Znatna sprememba je opazna na področju kompetence 

razumevanja diferencialnih dražljajev (T38: definicija diskriminativnega dražljaja). 

Sprememba ravni znanja je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: znanje je 

na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je 

na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). SRP A je pred vključitvijo v model SI-VP 

lastno znanje predvsem s teoretičnega področja pri večini kompetenc (načela, postopki in 

koncepti; okolje in dražljaji; ojačevanje vedenja; pozitivna ojačitev; negativna ojačitev; 

primarni in sekundarni motivatorji; kazen; primarna in sekundarna kazen; kontrola dražljajev) 

ocenil na najvišji ravni, tako več znatnih sprememb po zaključenem modelu SI-VP ni bilo 

mogoče pričakovati. Prav tako se je pokazala znatna sprememba v praktičnem znanju s področja 

načel, postopkov in konceptov VP po načelih ABA. Znatna sprememba je opazna na področju 

kompetence prepoznavanja diferencialnih dražljajev (P23: primer diskriminativnega dražljaja 

otrokovega vedenja). Sprememba znatne ravni znanja je razvidna iz preglednice (pred 

vključitvijo v model SI-VP: znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po 

zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda).  

 

Tabela 19: Načela, postopki in koncepti 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

 

T9: definicija 

vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

P5: primer lastnega ali 

otrokovega vedenja 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T10: opredelitev 

komunikacije kot 

vedenje 5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  

T11: analiza naloge 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P6: primer 

vsakodnevnih 

življenjskih spretnosti 5 

 

 

5 

 

 

1 

T12: odziv kot 

posamičen primer 

vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

P7: primer odziva 

lastnega ali 

otrokovega vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 
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T13: razlikovanje 

oblike in funkcije 

vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

P8: razlikovanje 

oblike in funkcije 

vedenja 4 

 

 

5 

 

 

1 

T14: določitev 

vedenja z 

opazovanjem, 

merjenjem 5 

 

 

5 

 

 

 

1 

P9: opis lastnega in 

otrokovega vedenja z 

merljivimi izrazi 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

T15: topografija 

3 

 

 

3 

 

 

1 

P10: opis primera 

vedenja z merljivimi 

izrazi 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

T16: merljive 

dimenzije vedenja 5 

 

5 

 

1 

    

Okolje in dražljaji 

T17: definicija 

okolja 5 

 

5 

 

1 

    

T18: definicija 

dražljaja 5 

 

5 

 

1 

    

Vpliv okolja na vedenje 

T19: priučeno 

vedenje 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

P11: vpliv predhodnih 

dražljajev na odziv 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P12: vpliv posledice 

na odziv 

 

4 

 

5 

 

1 

P13: iskanje vzroka 

vedenja na podlagi 

predhodnih dražljajev 

in posledic 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

T20: posledica kot 

okrepitev ali kazen 4 

 

5 

 

1 

    

Ojačevanje vedenja        

T21: pomen in 

uporaba ojačevanja 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P14: primer 

povečanega vedenja 

kot rezultat ojačitve 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T22 ojačanje vedenja 

je rezultat ojačevalca 

5 

 

 

5 

 

 

1 

    

T23: definicija 

ojačevalca 5 

 

5 

 

1 

    

Pozitivna ojačitev        

T24: definicija 

pozitivne ojačitve 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P15: primer pozitivne 

ojačitve lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

Negativna ojačitev        

T25 definicija 

negativne ojačitve 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P16: primer negativne 

ojačitve lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Brezpogojni motivatorji (primarni); Pogojni motivatorji (sekundarni ) 

T26: definicija 

primarnih 

ojačevalcev 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

P17: primer primarnih 

ojačevalcev lastnega 

in otrokovega vedenja 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

Kazen        

T27: uporaba kazni 

5 

5 1 P18: uporaba kazni v 

praksi 

 

5 

 

5 

 

1 

T28: etični vidik 

kazni 5 

5 1     

T29: vpliv kazni na 

vedenje 5 

5 1 P19: primer kazni  

5 

 

5 

 

1 
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T30: funkcionalna 

opredelitev kazni 

5 

5 1 P20: prepoznavanje 

posledic ki 

predstavljajo kazen 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T31: postopki 

uvrščeni med kazni 5 

5 1     

T32: definicija kazni 5 5 1     

Brezpogojna (primarna) kazen in pogojna (sekundarna) kazen 

T33: definicija 

primarne in 

sekundarne kazni 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P21: primer primarne 

in sekundarne kazni 

lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Motivacijske dejavnosti  

T34: spremenljivost 

učinkovitosti 

ojačevalca 5 

 

 

5 

 

 

1 

    

T35: motivacijska 

dejavnost v povezavi 

s spremenljivo 

učinkovitostjo 4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

    

T36: definicija 

pomanjkanja in 

prenasičenosti 5 

 

 

5 

 

 

1 

P22: prepoznavanje 

učinkovitosti 

posledice 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

Kontrola dražljajev  

T37: definicija 

kontrole dražljajev 5 

 

5 

 

1 

    

Diskriminativni dražljaj 

T38: definicija 

diskriminativnega 

dražljaja 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

P23: primer 

diskriminativnega 

dražljaja otrokovega 

vedenja 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

4-stopenjsko zaporedje 

T39: definicija 4-

stopenjskega 

zaporedja 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P24: prepoznavanje 

spremenljivk 

predhodnih dražljajev 

in posledic vedenja 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

T40: vpliv 4-

stopenjskega 

zaporedja na vedenje 5 

 

 

5 

 

 

1 

    

Posplošitev (generalizacija) in vzdrževanje 

T41: definicija 

posplošitve 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P25: vključitev 

posplošitve v program 

dela 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

 

Povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

 

Pri SRP A se je pokazala znatna sprememba v praktičnem znanju s področja povečanja vedenja 

(utemeljitev cilja, izbire in spremljanja). Znatna sprememba je opazna na področju dveh 

kompetenc utemeljitve ciljev (P26: ocena vedenja z uporabo instrumentarijev; P27: uporaba 

kriterijev za učinkovitost). Sprememba znatne ravni znanja pri obeh kompetencah je razvidna 

iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, 

posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega 

vpogleda). Pri SRP A se je pokazala tudi rahla sprememba v praktičnem znanju s področja 
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spremljanja in spreminjanja ciljev (vodenje evidence podatkov).  

 

Tabela 20: Povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Utemeljitev cilja 

T42: definicija 

ciljnega vedenja in 

primernost ciljev 5 

 

 

5 

 

 

1 

P26: ocena vedenja z 

uporabo 

instrumentarijev 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

3 

T43: poznavanje in 

uporaba 

instrumentarijev za 

oceno vedenja 4 

 

 

 

5 

 

 

1 

    

T44: defincija 

prioritetnih ciljev 5 

 

5 

 

1 

    

Kriteriji za opredelitev učinkovitosti 

T45: merjenje in 

opazovanje ciljnega 

vedenja 4 

 

 

5 

 

 

1 

 

   

T46: merila 

učinkovitosti 
5 

 

 

5 

 

 

1 

P27: uporaba 

kriterijev za 

učinkovitost 

 

2 

 

5 

 

3 

Spremljanje in spreminjanje ciljev 

T47: spremljanje in 

spreminjanje ciljev 

 

5 

 

5 

 

1 

P28: vodenje 

evidence podatkov 

 

2 

 

4 

 

2 

 

Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah  

 

Pri SRP A se je pokazala znatna sprememba v praktičnem znanju s področja povečanja vedenja 

(strategije, ki temeljijo na posledicah). Znatna sprememba je opazna na področju kompetence 

prepoznavanja in izbire motivatorjev ter načela ojačevanja (urnik ojačevanja in sistem 

žetoniranja; prepoznavanje in izbira ojačevalcev, P34: uporaba postopkov izbire potencialnih 

ojačevalcev, P44: postopno manjšanje uporabe ojačitve). Sprememba znatne ravni znanja je 

razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: znanje je na ravni opisovanja, 

(pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične 

refleksije, celostnega vpogleda). Pri SRP A so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem 

znanju s področja diferencialne ojačitve (poznavanje definicije diferencialne ojačitve; uporaba 

diferencialne ojačitve ter izbira ojačevalcev najvišjih vrednosti za najtežja vedenja), sistema 

žetoniranja (razumevanje učinkovitosti sistema žetoniranja (načrt ojačitve ter ocena preferenc). 

Prav tako so se pokazale rahle spremembe v praktičnem znanju s področja vzpostavitve in izbire 

ojačevalcev (pregled okolja in izbira ojačevalcev, združitve primarnih in sekundarnih 

ojačevalcev). Rahle spremembe v praktičnem znanju s področja urnika ojačitve (načrtno 



- 108 - 
 

zmanjšanje ojačitve), diferencialne ojačitve (zagotavljanje pozitivnih ojačevalcev ob želenem 

vedenju) ter sistema žetoniranja (uporaba strategij za zagotovitev učinkovitega sistema 

žetoniranja).   

 

Tabela 21: Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T48: uporaba 

ojačevalcev 

 

5 

 

5 

 

1 

    

T49: naravni 

ojačevalec kot 

končni cilj 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

    

Vzpostavitev in izbira ojačevalcev 

T50: senzorni 

ojačevalci 

 

5 

 

5 

 

1 

P29: preizkušanje 

ojačevalcev 

4 5 1 

 

T51: pomen novih 

ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P30: prepoznavanje 

in uporaba različnih 

ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T52: povezanost 

ojačevalcev z 

drugimi 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

 

P31: povečanje 

obsega ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T53: uporaba 

dejavnosti kot 

ojačevalcev v 

prostem času  

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

 

P32: izbira in 

uporaba ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

    P33: izbira  

potencialnih 

ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T54: poznavanje 

postopkov določitve 

potencialnih 

ojačevalcev 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P34: uporaba 

postopkov izbire 

potencialnih 

ojačevalcev 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

T55: pomen uporabe 

različnih 

ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

P35: pregled okolja 

in izbira ojačevalcev 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

T56: ohranjanje 

vrednosti 

ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P36: nadzor nad 

ojačevalci 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T57: uporaba 

primarnih 

ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P37: uporaba 

raznolikih 

ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T58: omejitve 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P38: upoštevanje 

etičnega vidika 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

    P39: razmerje 

uporabe primarnih in 

sekundarnih 

ojačevalcev 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T59: prednost 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

    

T60: poznavanje 

pomanjkljivosti 

primarnih 

ojačevalcev 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 
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T61: vpeljevanje 

sekundarnih 

ojačevalcev 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P40: združitev 

primarnih in 

sekundarnih 

ojačevalcev 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

T62: združitev lastne 

prisotnosti z 

ojačevalci 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

P41: vzpostavitev 

interaktivnega okolja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

Uresničevanje ojačitve: urnik ojačitve 

T63: uporaba 

ojačitve 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P42: zagotovitev 

ojačitve pri učenju 

novih veščin 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T64: pogostost in 

hitrost uporabe 

ojačevalca 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

   

T65: podajanje 

ojačitve v presledkih 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P43: načrtno 

zmanjšanje ojačitve 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

T66: ohranjanje 

motivacije  

4 

 

5 

 

1 

P44: postopno 

zmanjšanje uporabe 

ojačitve 

 

2 

 

5 

 

3 

Uresničevanje ojačitve: diferencialna ojačitev 

T67: definicija 

diferencialne 

ojačitve 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

    

T68: uporaba 

diferencialne 

ojačitve 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

    

T69: iskanje 

priložnosti ojačanja 

želenega vedenja 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P45: zagotavljanje 

pozitivnih 

ojačevalcev ob 

želenem vedenju 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

T70: izbira 

najmočnejših 

ojačevalcev za 

najtežja vedenja 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

    

Uresničevanje ojačitve: sistem žetoniranja 

T71: definicija 

sistema žetoniranja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P46: uporaba 

različnih sistemov 

žetoniranja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

    P47: izročitev žetona 5 5 1 

    P48: povezava med 

sistemom žetoniranja 

in ojačevalcem 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

    P49: žetoniranje po 

programu 

 

5 

 

5 

 

1 

T72: žeton kot 

sekundarni 

ojačevalec 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

    

T73: definicija 

rezervnega 

ojačevalca 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P50: identifikacija 

rezervnega 

ojačevalca 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

    P51: ocena izbire za 

določitev rezervnih 

ojačevalcev 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

    P52: redna ocena 

vrednosti rezervnih 

ojačevalcev 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

 

T74: učinkovitost 

 

 

 

 

 

 

P53: uporaba 

strategije za 
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sistema žetoniranja 

(načrt ojačitve in 

ocena preferenc) 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

zagotovitev 

učinkovitega sistema 

žetoniranja 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

 

Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor 

dražljajev in postopki  

 

Pri SRP A se je pokazala znatna sprememba v teoretičnem znanju s področja povečanja vedenja 

(strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor dražljajev in postopki). Znatna 

sprememba je opazna na področju kompetence vzpostavitve kontrole dražljajev (Kontrola 

dražljajev: vzpostavitev kontrole dražljajev; T76: vloga nadzora dražljajev; T77: vloga 

zaporedja pri vzpostavitvi nadzora dražljajev). Sprememba znatne ravni znanja je razvidna iz 

preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, 

posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega 

vpogleda). Prav tako se je pokazala znatna sprememba v praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor dražljajev in 

postopki). Znatna sprememba v praktičnem znanju s področja kompetence uporabe opor 

(Uporaba opor; P62: prepoznavanje odvisnosti od opor pri otroku). Znatna sprememba ravni 

praktičnega znanja je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: znanje je na 

ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na 

ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). 

Pri SRP A so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja uporabe opor 

(načini odstranitve opor), navodil (učinkovitost navodil; uporaba navodil) ter modelnega učenja 

in posnemanja (definicija modela; način modelnega učenja; lastnosti modela za uspeh pri 

učenju otroka). Prav tako so se pokazale rahle spremembe v praktičnem znanju s področja 

vzpostavitve nadzora dražljajev (primer nadzora dražljajev lastnega in otrokovega vedenja; 

vzpostavitev nadzora dražljajev z uporabo ojačitve; vzpostavitev dražljajev kot 

diskriminativnih dražljajev), uporabe opore (postopno zmanjševanje opore; povečanje stopnje 

opor glede na neuspeh otroka; timsko delo; prepoznavanje dejavnikov s vplivom na 

učinkovitost opore), navodil (učenje odziva otroka na navodila), modelnega učenja in 

posnemanja (oblikovanje ciljnega vedenja).  

 

Tabela 22: Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor dražljajev in postopki 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Nadzor dražljajev: vzpostavitev nadzora dražljajev 
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T75: vedenje pod 

nadzorom dražljajev 5 

 

 

5 

 

 

1 

P54: primer nadzora 

dražljajev lastnega in 

otrokovega vedenja 2 

 

 

4 

 

 

2 

T76: vloga nadzora 

dražljajev 2 

 

5 

 

3 

 

 

  

T77: vloga 

zaporedja pri 

vzpostavitvi nadzora 

dražljajev 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

  

T78: vloga 

diferencialnega 

treninga 2 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

  

T79: krepitev 

odzivov v sklopu 

diferencialnega 

treninga 2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

P55: vzpostavitev 

nadzora dražljajev z 

uporabo ojačitve 2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

  P56: pravilna 

predstavitev 

dražljajev in 

ojačevalcev 2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

  P57: vzpostavitev 

dražljajev kot 

diskriminativnih 

dražljajev 2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

T80: strategije za 

povečanje nadzora 

dražljaja 5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  

Nudenje opore (pomoči) 

T81: definicija opore 

2 

 

 

5 

 

 

3 

P58: prepoznavanje 

priložnosti za nudenje 

opore 5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  P59: prepoznavanje 

oblike opore v 

različnih situacijah 5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  P60: nudenje opore 

za dosego želenega 

vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

T82: učenje nove 

spretnosti ob 

nudenju opore 5 

 

 

5 

 

 

1 

P61: nudenje opore 

po programu 

5 

 

 

5 

 

 

1 

Uporaba opore 

T83: uporaba in 

postopno opuščanje 

opor 5 

 

 

5 

 

 

1 

P62: prepoznavanje 

odvisnosti od opor pri 

otroku 2 

 

 

5 

 

 

3 

T84: načini uporabe 

opor 5 

 

5 

 

1 

 

 

  

T85: izbira primerne 

opore 5 

 

5 

 

1 

 

 

  

T86: odstranitev 

najmanjše opore 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P63: prepoznavanje 

situacije odstranitve 

opore in primeri 

načinov 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T87: načini 

odstranitve opor 3 

 

5 

 

2 

P64: postopno 

zmanjševanje opore 3 

 

5 

 

2 

 

 

  P65: povečanje 

stopnje opor glede na 

neuspeh otroka 3 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

  P66: postopno 

zmanjševanje 

dražljajev 5 

 

 

5 

 

 

1 
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  P67: postopno 

večanje časovne 

zakasnitve 5 

 

 

5 

 

 

1 

T88: ojačitev 

odzivov brez opor 5 

 

5 

 

1 

P68: spodbujanje 

odzivov brez opor 5 

 

5 

 

1 

T89: nudenje opore 

na nezavedni ravni 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P69: timsko delo 

2 

 

 

4 

 

 

2 

T90: učinkovitost 

opore 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P70: prepoznavanje 

dejavnikov s vplivom 

na učinkovitost opore 2 

 

 

4 

 

 

2 

Navodila        

T91: definicija 

navodila 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P71: podajanje 

učinkovitih besednih 

navodil 5 

 

 

5 

 

 

1 

T92: oblike navodil 5 5 1     

T93: učinkovitost 

navodil 3 

 

5 

 

2 

 

 

  

T94: uporaba 

navodil 3 

 

5 

 

2 

P72: učenje odziva 

otroka na navodila 3 

 

5 

 

2 

T95: učinkovitost 

navodil v 

kombinaciji z 

drugimi postopki 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

  

Modelno učenje in posnemanje 

T96: definicija 

modela 3 

 

5 

 

2 

 

 

  

T97: način 

modelnega učenja 3 

 

5 

 

2 

P73: oblikovanje 

ciljnega vedenja 2 

 

4 

 

2 

T98: predpogoji za 

uspešno uporabo 

modela 5 

 

 

5 

 

 

1 

P74: uporaba učenja 

preko modela 
5 

 

 

5 

 

 

1 

T99: lastnosti 

modela za uspeh pri 

učenju otroka 2 

 

 

4 

 

 

2 

P75: izbira modelov 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

  P76: oblikovanje 

aktivnosti z vidika 

otroka 2 

 

3 

 

1 

T100: Učinkovitost 

modelnega učenja v 

kombinaciji z 

drugimi postopki 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P77: postopki za 

izboljšanje 

učinkovitosti 

modelnega učenja 2 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Povečanje želenega vedenja: kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; 4-stopenjsko 

zaporedje in učenje kompleksnega vedenja 

 

Pri SRP A se je pokazala znatna sprememba s področja teoretičnega znanja povečanja vedenja 

(povečanje želenega vedenja: kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; zaporedje štirih 

stopenj in učenje kompleksnega vedenja). Znatna sprememba je opazna na področju kompetenc 

uporabe 4-stopenjskega zaporedja poučevanja (uporaba zaporedja štirih stopenj za učinkovito 

poučevanje; T101: definicija 4-stopenjskega zaporedja; T102: vzbuditev ciljnega vedenja z 

diskriminativnim dražljajem; T105: uporaba skrolinga - pomikanje od napačnih k pravilnemu 
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odzivu; T111: definicija naravnega učenja NET in naključnega učenja IT). Sprememba znatne 

ravni znanja je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: znanje je na ravni 

opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni 

kritične refleksije, celostnega vpogleda). 

Pri SRP A so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja uporabe 4-

stopenjskega zaporedja učinkovitega poučevanja (definicija treninga posamičnih poskusov 

učenja DTT), učenja kompleksnih vedenj (definicija oblikovanja; razlika med diferencialnim 

ojačevanjem in oblikovanjem). Prav tako so se pokazale rahle spremembe v praktičnem znanju 

s področja  uporabe 4-stopenjskega zaporedja učinkovitega poučevanja (uporaba 4-

stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje; prepoznavanje težav pri uporabi 4-

stopnejskega zaporedja; reakcija na skroling odziv - pomikanje od napačnih odzivov k 

pravilnemu; uporaba opor in postopek odprave napak po programu; spontano učenje).  

 

Tabela 23: Povečanje želenega vedenja: kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; 4-stopenjsko zaporedje in učenje 

kompleksnega vedenja 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Uporaba 4-stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje 

T101: definicija 4-

stopenjskega 

zaporedja 2 

 

 

5 

 

 

3 

P78: uporaba 4-

stopenjskega 

zaporedja za učenje 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

  P79: prepoznavanje 

težav pri uporabi 4-

stopenjskega 

zaporedja 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

  P80: uporaba 

strategij, ki vplivajo 

na vedenje otroka 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T102: vzbuditev 

ciljnega vedenja z 

diskriminativnim 

dražljajem 2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

    

T103: poznavanje 

ciljnega odziva in 

izvedbe 4-

stopenjskega 

zaporedja pred 

pričetkom 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

    

 

T104: nehote 

izzvano vedenje 5 

 

 

4 

 

 

1 

P81: reakcija na 

odziv otroka ob 

neprimernem vedenju 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T105: uporaba 

skrolinga - 

pomikanje od 

napačnih k 

pravilnemu odzivu 2 

 

5 

 

3 

P82: reakcija na 

skroling odziv - 

pomikanje od 

napačnih k 

pravilnemu odzivu 

 

2 

 

4 

 

2 

T106: čas pojavitve 

odziva 5 

 

5 

 

1 
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T107: opredelitev 

posledice pri 

poučevanju 5 

 

 

5 

 

 

1 

    

T108: izvedba 

posledic v skladu z 

zahtevami programa 5 

 

 

5 

 

 

1 

P83: izvedba posledic 

v skladu s 

programom 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T109: postopki v 

primeru 

nepravilnega odziva 

oziroma odsotnosti 

odziva 3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

P84: sledenje 

postopku odprave 

napak 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

T110: definicija 

treninga posamičnih 

poskusov učenja 

DTT  3 

 

 

5 

 

 

2 

P85: uporaba opor in 

postopek odprave 

napak po programu 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

T111: definicija 

naravnega učenja 

NET in naključnega 

učenja IT 2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

P86: spontano učenje 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

T112: upravljanje z 

učnim materialom in 

zbiranje podatkov 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

P87: vzdrževanje 

urejenega učnega 

okolja 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T113: pedagoška 

praksa znotraj 

celotnega programa 

učenca 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

P88: priprava 

materialov za učenje 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

    P89: priprava gradiva 5 5 1 

 

 

  P90: vodenje 

podatkov 

 

5 

 

5 

 

1 

 

 

  P91: nudenje opore 

na začetku obravnave 

 

5 

 

5 

 

1 

 

 

  P92: priprava 

kombinacije 

zahtevnosti nalog 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

Učenje kompleksnih vedenj 

Oblikovanje 

T114: opredelitev 

oblikovanja 5 

 

5 

 

1 

 

 

  

T115: opredelitev 

uporabe oblikovanja 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P93: uporaba 

oblikovanja za nove 

oblike vedenja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T116: definicija 

oblikovanja 

3 

 

 

5 

 

 

2 

P94: upoštevanje 

navodil za izvedbo 

postopka oblikovanja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T117: operativna 

opredelitev ciljnega 

vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

P95: operativna 

opredelitev ciljnega 

vedenja  

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T118: definicija 

približka zaporednih 

vedenj 5 

 

 

5 

 

 

1 

P96: opredelitev 

začetnega vedenja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  P97: opredelitev 

približka končnemu 

vedenju 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  P98: okrepitev 

zaporednega 

približka 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  P99: določitev 

premika na naslednji 

približek 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 
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T119: razlika med 

diferencialnim 

ojačevanjem in 

oblikovanjem 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

  

Analiza nalog in postopek veriženja 

T120: opredelitev 

vedenjske verige 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P100: podajanje 

primerov 

kompleksnega 

vedenja 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T121: sestava 

vsakodnevnih veščin 

kompleksnega 

vedenja 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P101: razdelitev 

kompleksnega 

vedenja 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T122: opredelitev 

analize naloge 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P102: analiza 

kompleksnega 

ciljnega vedenja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T123: poznavanje in 

ocena odzivov 

kompleksnega 

vedenja 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

  

  

T124: vsebina 

postopkov za učenje 

kompleksnega 

vedenja 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P103: uporaba 

postopka veriženja po 

programu 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

Povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika 

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (pomen razvoja področja jezika). Pri SRP A se je pokazala zgolj ena manjša 

sprememba v teoretičnem znanju s področja pomena razvoja jezika (alternativna podporna 

oblika komunikacije). SRP A je pred vključitvijo v model SI-VP lastno znanje s teoretičnega 

ter praktičnega področja pri večini kompetenc ocenil na najvišji ravni, tako znatnih sprememb 

po zaključenem modelu SI-VP ni bilo mogoče pričakovati. 

 

Tabela 24: Povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T125: opredelitev 

jezika 5 

 

5 

 

1 

    

T126: uporaba besed 

v različne namene 5 

 

5 

 

1 

    

T127: opredelitev 

verbalnega vedenja 5 

 

5 

 

1 

    

T128: oblike 

verbalnega vedenja 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P104: primer lastnega 

in otrokovega 

neverbalnega vedenja 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

T129: alternativna 

podporna 

komunikacija 3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

P105: 

individualizirana 

uporaba 

komunikacijskega 

sistema 5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 
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T130: vpliv 

dejavnikov na 

komunikacijski 

sistem  5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

P106: izbira 

komunikacijskega 

sistema 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T131: napredek v 

razvoju jezika z 

uporabo 4-

stopenjskega 

zaporedja 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

    

Razvrstitev verbalnega vedenja 

T132: funkcija 

verbalnega vedenja 5 

 

5 

 

1 

    

Pobude 

T133: opredelitev 

pobude 5 

 

5 

 

1 

 

P107: primer pobude 5 

 

5 

 

1 

T134: pomen 

razvoja pobude 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

P108: prepoznavanje 

in uporaba 

motivacijskih 

dejavnosti za učenje 

pobude 5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

T135: uporaba 

pobude v zgodnjem 

učenju 5 

 

 

5 

 

 

1 

P109: pobude v 

zgodnjem učenju 

5 

 

 

5 

 

 

1 

Eholalija 

T136: opredelitev 

eholalije 5 

 

5 

 

1 

P110: primer 

eholalije 5 

 

5 

 

1 

T137: uporaba 

eholalije 

5 

 

 

5 

 

 

1 

P111: uporaba 

eholalije kot oblike 

opore 5 

 

 

5 

 

 

1 

Komentiranje 

T138: opredelitev 

komentarja 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P112: primer 

komentiranja lastnega 

in otrokovega 

vedenja 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Intraverbalno vedenje 

T139: opredelitev 

intraverbalnega 

vedenja 5 

 

5 

 

1 

P113: primer 

intraverbalnega 

vedenja 5 

 

5 

 

1 

T140: intraverbalne 

spretnosti kot 

osnova pogovora 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P114: uporaba 

intraverbalnega 

vedenja za razvoj 

spretnosti pogovora 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

Upad vedenja: utemeljitev obravnave, izbire in spremljanja  

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje). SRP A je pred vključitvijo v model SI-

VP lastno znanje s teoretičnega ter praktičnega področja pri večini kompetenc ocenil na najvišji 

ravni, tako znatnih sprememb po zaključenem modelu SI-VP ni bilo mogoče pričakovati. 
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Tabela 25: Upad vedenja: utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Utemeljitev obravnave 

T141: Posredovanje 

v primeru upada 

vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

    

T142: Upad vedenja 

temelji na opisu in 

oceni 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

    

T143: Program s 

ciljem za upad 

neželenega in 

povečanje  želenega 

vedenja 5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

    

T144: opredelitev 

opisne funkcionalne 

ocene vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

    

T145: vodenje 

opisne funkcionalne 

ocene 5 

 

 

5 

 

 

1 

    

T146: vrste opisne 

funkcionalne ocene   5 

 

5 

 

1 

    

 

 

  P116: podajanje 

jasnih in objektivnih 

podatkov 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T147: neposredno 

ocenjevanje 4 

 

5 

 

1 

P117: vodenje in 

beleženje podatkov 

 

5 

 

5 

 

1 

T148: neposredno 

ocenjevanje s 

pomočjo 

ocenjevalnih lestvic 

in intervjujev 5 

 

5 

 

1 

    

Definiranje ciljnega vedenja 

T149: definiranje 

ciljnega vedenja 5 

 

5 

 

1 

P118: uporaba merila 

uspešnosti 

 

5 

 

5 

 

1 

Spremljanje in spreminjanje ciljev 

T150: spremljanje in 

spreminjanje ciljev 5 

 

5 

 

1 

P119: vodenje 

podatkov 

 

5 

 

5 

 

1 

 

Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (strategije, ki temeljijo na posledicah). Pri SRP A sta se pokazali zgolj dve rahli 

spremembi v praktičnem znanju s področja prepoznavanja in vzdrževanja ojačevalcev 

(upoštevanje navodil diferencialnega postopka ojačevanja alternativnega vedenja DRA) ter 

področja izničenja (primer postopka izničenja neželenega vedenja). SRP A je pred vključitvijo 

v model SI-VP lastno znanje predvsem s teoretičnega področja pri večini kompetenc ocenil na 

najvišji ravni, tako več znatnih sprememb po zaključenem modelu SI-VP ni bilo mogoče 

pričakovati. 
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Tabela 26: Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Prepoznavanje in vzdrževanje ojačevalcev 

T151: ojačevanje 

vedenja 5 5 

 

1 

    

T152: ojačevanje 

neželenega vedenja 5 5 

 

1 

    

 

T153: oblike 

neželenih vedenj 5 5 

 

 

1 

P120: identifikacija 

primera pozitivnega 

ojačevanja vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

T154: povečanje 

neželenega vedenja 

z negativnim 

ojačevanjem 5 5 1 

P121: identifikacija 

primera negativnega 

ojačevanja vedenja 

5 5 1 

T155: identifikacija 

ojačevalca 

neželenega vedenja 5 5 

 

 

1 

    

 

 

T156: diferencialno 

ojačevanje 

alternativnega 

vedenja 5 5 

 

 

 

 

 

1 

P122: upoštevanje 

navodil postopka 

diferencialnega 

ojačevanja 

alternativnega 

vedenja  3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

2 

T157: postopek 

diferencialnega 

ojačevanja 

alternativnega 

vedenja in izničenje 5 5 

 

1 

    

Izničenje 

 

T158:opredelitev 

izničenja 4 5 

 

 

1 

P123: primer 

postopka izničenja pri 

otroku 4 

 

 

5 

 

 

1 

T159: odstranitev 

ojačevalca v 

postopku izničenja 5 5 

 

 

1 

P124: primer 

postopka izničenja 

neželenega vedenja 3 

 

 

5 

 

 

2 

T160: razlika med 

izničenjem in 

ignoriranjem 5 5 

 

 

1 

    

T161: izničenje v 

kombinaciji z 

izbruhom 4 5 

 

 

1 

 

 

P125: primer izbruha 5 

 

 

5 

 

 

1 

T162: etični vidik 

izničenja 5 5 

 

1 

P126: sledenje 

programu 

 

5 

 

5 

 

1 

T163: doslednost pri 

postopku izničenja 5 5 

 

1 

    

 

Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih). Pri SRP A se je pokazala zgolj ena 

manjša sprememba v teoretičnem znanju s področja strategij, ki temeljijo na predhodnih 

dražljajih (motivacijska dejavnost in nadzor dražljajev).  
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Tabela 27: Upad vedenja – strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

T164: opredelitev 

strategij, ki temeljijo 

na predhodnih 

dražljajih 5 5 1 

 

   

T165: motivacijska 

dejavnost in nadzor 

dražljajev 

3 5 2 

P127: primer 

dražljajev, ki 

vzbudijo neželeno 

vedenje otroka 5 4 1 

T166: slabosti 

strategij, ki temeljijo 

na predhodnih 

dražljajih 4 5 1 

 

   

Neodvisna ojačitev 

T167: opredelitev 

neodvisne ojačitve 

4 4 1 

P128: izvedba 

postopka po 

programu 2 3 1 

 

Merjenje vedenja in prikaz podatkov 

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

merjenja vedenja in prikaza podatkov. Pri SRP A so se pokazale zgolj dve manjši spremembi v 

praktičnem znanju s področja postopka merjenja vedenja (uporaba pripomočkov za merjenje 

vedenja) in prikaza podatkov (vodenje podatkov začetnega stanja).  SRP A je pred vključitvijo 

v model SI-VP lastno znanje s teoretičnega področja pri vseh kompetencah ocenil na najvišji 

ravni, tako več znatnih sprememb po zaključenem modelu SI-VP ni bilo mogoče pričakovati. 

 

Tabela 28: Merjenje vedenja in prikaz podatkov 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Postopki merjenja vedenja 

T168: pripomočki za 

merjenje vedenja 

5 5 1 

P129: uporaba 

pripomočkov za 

merjenje vedenja 3 5 2 

T169: načini 

vodenja podatkov 

5 5 1 

P130: dosledno 

zbiranje podatkov po 

navodilih 5 5 1 

Prikaz podatkov 

T170: podatki 

začetnega stanja 

5 5 1 

P131: vodenje 

podatkov začetnega 

stanja 3 5 2 

T171: meritve so 

osnova učinkovite 

intervencije 5 5 1 

P132: uporaba 

podatkov 

5 5 1 
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Postopki za spremembo vedenja: posplošitev in vzdrževanje 

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

postopkov za spremembo vedenja (posplošitev in vzdrževanje). Pri SRP A se je pokazala zgolj 

ena rahla sprememba v teoretičnem znanju s področja tipov posplošitve (opredelitev 

posplošitve). SRP A je pred vključitvijo v model SI-VP lastno znanje s teoretičnega ter 

praktičnega področja (izjema: posplošitev) pri večini kompetenc ocenil na najvišji ravni, tako 

več znatnih sprememb po zaključenem modelu SI-VP ni bilo mogoče pričakovati. 

Tabela 29: Postopki za spremembo vedenja: posplošitev in vzdrževanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Vzdrževanje        

 

 

T172: načrtovanje 

vzdrževanja vedenja 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P133: vključitev 

posplošitve in 

vzdrževanja v učno 

obravnavo 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T173: opredelitev 

vzdrževanja vedenja 5 

 

5 

 

1 

P134: zbiranje in 

spremljanje podatkov 5 

 

5 

 

1 

Posplošitev        

 

T174: opredelitev 

posplošitve 5 

 

 

5 

 

 

1 

P135: prehod na 

spontani urnik 

ojačevanja 4 

 

 

5 

 

 

1 

T175: pomen 

načrtovanja 

posplošitve 5 

 

 

5 

 

 

1 

 

P136: vključitev 

spontanega učenja 2 

 

 

2 

 

 

1 

tipi posplošitve        

T176: tipi 

posplošitve 5 

 

5 

 

1 

    

 

 

T177: opredelitev 

posplošitve 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

P137: povečanje 

števila dražljajev in 

krepitev pravilnega 

odziva 4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T178: učinek 

posplošitve 5 

 

5 

 

1 

P138: primer 

posplošitve odziva 5 

 

5 

 

1 

 

 

  P139: uporaba 

strategij nudenja 

opore 5 

 

 

5 

 

 

1 

T179: cilj 

posplošitve 5 

 

5 

 

1 

    

Spodbujanje posplošitve 

T180: strategije 

spodbujanja 

posplošitve 5 

 

 

5 

 

 

1 

 

P140: predstavitev 

učnega gradiva 5 

 

 

5 

 

 

1 

    P141: spreminjanje in 

kategoriziranje nalog 

obravnave 5 

 

 

5 

 

 

1 

    P142: spreminjanje 

lokacije obravnave 5 

 

5 

 

1 

    P143: vključitev 

učnih priložnosti v 

vsakodnevne 

dejavnosti 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 
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    P144: povečanje 

učnih priložnosti 5 

 

5 

 

1 

    P145: učenje 

samostojnega iskanja 

in zahteve spontane 

ojačitve otroka 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

Postopki za spremembo vedenja: strategije uravnavanja 

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

postopkov za spremembo vedenja (strategije uravnavanja). 

 

Tabela 30: Postopki za spremembo vedenja: strategije uravnavanja 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T181: opredelitev 

uravnavanja 

 

5 

 

5 

 

1 

P146: podpora 

uravnavanju 

 

4 

 

4 

 

1 

T182:  uravnavanje 

v povezavi s 

samopomočjo in 

neodvisnostjo 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

    

 

T183: vidik 

uravnavanja 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P147: pomoč otroku 

pri uporabi postopka 

uravnavanja 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

Samoocena strokovne kompetentnosti SRP s področij splošnih kompetence, splošnih 

kompetenc v vzgoji in izobraževanju ter predmetno specifičnih kompetenc s področja VP 

pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Rezultati predstavljeni v nadaljevanju so pridobljeni s pomočjo lestvice za samooceno  

strokovne kompetentnosti.  

 

Splošne (generične) kompetence 

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja splošnih (generičnih) kompetenc.  
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Tabela 31: Splošne (generične) kompetence 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

1. Zmožnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo 3 3 1 

2. Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje 

problemov 2 2 1 

3. Fleksibilna uporaba znanja v praksi 3 2 2 

4. Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, 

(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost 3 3 1 

5. Splošna razgledanost, zmožnost komuniciranja s 

strokovnjaki z drugih strokovnih in znanstvenih področij 2 3 2 

6. Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega 

napredovanja in strokovnega usposabljanja 3 3 1 

7. Informacijska pismenost 3 3 1 

8. Zmožnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in 

načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov 3 3 1 

9. Komuniciranje v tujem jeziku 2 2 1 

 

Splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju 

 

Pri SRP A ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja splošnih (generičnih) kompetenc 

v vzgoji in izobraževanju.  

 

Tabela 32: Splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

10. Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej 

procesov v vzgoji in izobraževanju) 3 3 1 

11. Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije 3 3 1 

12. Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in 

potreb posameznika 3 3 1 

13. Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih fi- 

lozofskih in zgodovinskih temeljih 2 2 1 

14. Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela 

(zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki 

vzgojno-izobraževalnega dela) 3 3 1 

15. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

vzgoji in izobraževanju 3 3 1 

16. Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, 

obvladovanje profesionalno-etičnih vprašanj 3 3 1 

17. Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, 

nediskriminatorno delo, multikulturalnost 3 3 1 

 

Splošne (generične) kompetence, vezane na področje VP 

 

Pri SRP A so se pokazale znatne spremembe v znanju s področja predmetno specifičnih 

kompetenc, vezanih na področje VP (24: Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja 

in dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij; 28: Oblikovanje celovite ocene 
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potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okolijskih 

dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih)). Znatna sprememba v znanju je pred vključitvijo v 

model SI-VP ustrezala znanju na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja, medtem ko 

po zaključenem modelu SI-VP večinoma ustrezala ravni samostojnega izvajanja, kritične 

refleksije, celostnega vpogleda. 

 

Tabela 33: Predmetno specifične kompetence, vezane na področje VP 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

18. Poznavanje vsebine in metodike področja 1 2 2 

19. Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega 

in didaktičnega znanja na predmetnem področju 1 2 2 

20. Interdisciplinarno povezovanje vsebin 1 2 2 

21. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z OPP 2 2 1 

22. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine 1 2 2 

23. Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, 

usposabljanje učencev za učinkovito učenje 1 2 2 

24. Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in 

dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij 1 3 3 

25. Komuniciranje s strokovnjaki z različnih VIZ področij 1 2 2 

26. Sodelovanje s starši 1 2 2 

27. Razumevanje odnosov med vzgojno izobraževalno 

institucijo in socialnim okoljem sistemsko gledanje in 

delovanje 1 2 2 

28. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. 

skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju 

okolijskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) 1 3 3 
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Vključevanje podpornega vedenjskega načrta SRP v individualiziran program otroka z 

MAS pred vključitvijo v model SI-VP   

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo analize individualiziranega 

programa otroka z MAS. Kode smo opredelili po kriterijih, predstavljenih v nadaljevanju. 

Prikazana je analiza podatkov IP-ja vezana na RV2.  

 

Ugotavljamo, da izbrane vsebine IP-ja otroka z MAS A, pripravljenega s strani SRP A, 

vključujejo določene elemente podpornega vedenjskega načrta. IP otroka z MAS A vsebuje 

vsebine opredelitve neželenega vedenja in funkcioniranja otroka (operativna opredelitev 

neželenega vedenja), opredelitev okoliščin pojava vedenja (sprožilci neželenega vedenja), 

podporo okolja (vzdrževanje spremenljivk), učenje novih vedenj otroka z MAS A (poučevanje 

alternativnih vedenj) ter prilagoditve. IP prav tako vključuje področje odnosa otroka z MAS A 

do neželenega vedenja. V IP-ju nismo zasledili vsebin s področja funkcionalne ocene 

neželenega vedenja, opredelitve primernega ciljnega vedenja, strategij reagiranja učitelja za 

zmanjšanje neželenega vedenja ter strategije reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega 

vedenja.  

Tabela 34: Izpis opredelitve vedenja otroka z MAS A v sklopu IP-ja 

Zapis v IP-ju Pojem  Kategorija Krovna kategorija 

VEDENJE 

V novem okolju, ob 

nepredvidenih situacijah, na 

sprehodih, na prireditvah, med 

odmori, odnos do tuje lastnine. 

V šolskem okolju je postal 

samostojen. Daje občutek, da se 

počuti varnega in sprejetega. S 

sošolci se razume. Lepo sprejema 

vse učitelje. Še vedno se ne mara 

sam sprehajati po šoli, v družbi 

sošolcev pa se prosto giblje  po 

šoli. Sam gre na stranišče, do 

kuharice ali v knjižnico. 

Nerutinske situacije (obiski, 

prireditve, odhodi izven šole, 

športni dnevi, izleti …) zanj še 

vedno predstavljajo manjši stres, s 

katerim pa se je naučil soočiti ob 

podpori učitelja, sošolcev in ob 

slikovni podpori. 

Pri nenadnih, nenapovedanih in 

nepredvidenih dogodkih se nanj 

lahko vpliva s sugestijo, ki pa 

mora biti podprta z neverbalnim 

izražanjem. Če bodo učitelji in 

 

Novo okolje 

Nepredvidene situacije 

Odnos 

Tuja lastnina 

 

 

Samostojnost  

Šolsko okolje 

Varnost  

Sprejetost 

Dober odnos 

Sošolci 

Strah  

Dobro počutje  

Družba 

Samostojnost  

Rutinski prehodi 

Stres  

Nerutinski prehodi 

Soočenje 

Podpora okolja 

 

 

 

 

Nepredvidljive 

okoliščine 

 

Varno okolje 

 

Pozitivno počutje 

 

Negativno počutje 

 

Samostojno  

funkcioniranje 

otroka z MAS 

 

Podpora okolja 

 

Sprejemanje in 

soočenje z 

neželenim 

vedenjem 

 

Učenje 

komunikacije 

otroka z MAS 

 

Prilagoditve  

 

Opredelitev okoliščin 

pojava vedenja 

 

Funkcioniranje otroka 

z MAS 

 

Podpora okolja 

 

Odnos otroka z MAS 

do neželenega 

vedenja 

 

Opredelitev 

neželenega vedenja 

 

Učenje novih vedenj 

otroka z MAS 

 

Prilagoditve  
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sošolci pokazali navdušenje, če se 

bo o dogodku govorilo kot o 

nečem prijetnem, ga bo lažje 

sprejel in se hitreje z njim 

sprijaznil. 

Naučil se je zelo suvereno izraziti 

svoje želje in zahteve ter poiskati 

pomoč odraslega, kadar potrebuje 

pomoč. S stiskami, ki jih je 

doživljal v novih situacijah, se je 

naučil ob pomoči slikovne 

podpore in ob zadostnem času za 

ponotranjenje primerno soočiti. V 

zadnjem mesecu ni doživel 

nobene stiske, ki jo je pred tem 

izražal s cviljenjem, kakanjem in 

bruhanjem.   

Nenadni dogodki 

Vpliv s sugestijo 

Neverbalno izražanje 

Navdušenje sošolcev 

Prijeten dogodek 

Lažje sprejemanje 

Hitrejše soočenje  

 

 

 

 

 

 

 

Izražanje želja 

Iskanje pomoči odraslega 

Stiske  

Nova situacija 

Novo znanje 

Pomoč slikovne podpore 

Zadosten čas 

Ponotranjenje 

Soočenje 

Neželeno vedenje 

Cviljenje 

Kakanje 

Bruhanje 

Opis neželenega 

vedenja 
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Prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

SRP A je med posameznimi sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP v sklopu 

delovne osebne mape opisno opredelil prednosti implementacije VP v prakso na naslednjih 

področjih: ozaveščenost šole (ozaveščenost), samozavedanja lastnih pomanjkljivosti v  

znanju (samorefleksija), pridobitve novega znanja s področja obravnave vedenja in 

implementacija  v prakso (kompetentnost), večje osredotočenosti SRP -ja na vedenje otroka 

z MAS ter VP kot pomembne oblike pomoči pri delu.  

 

Tabela 35: Zapis prednosti VP pri pedagoškem delu v osebni mapi s strani SRP A 

Vsebina osebne mape Pojem Kategorija Krovna kategorija 

Zdi se mi, da se na naši šoli že 

veliko dela na področju 

modifikacije vedenja, kar se lepo 

povezuje z načeli ABA (kot sem 

jih spoznala do sedaj). Tudi v IP-

ju učenca si zastavimo cilje s 

področja vedenja. Res pa je, da 

se v to tematiko ne spuščamo 

tako podrobno. 

Samo zaznati, vedeti, da so 

prisotne neželene oblike 

vedenja, ni dovolj.  

Ozaveščenost šole 

Povezanost znanja 

Načela ABA 

IP učenca 

Učni cilji 

Vedenje 

Površinsko ukvarjanje s 

tematiko 

Uvid v pomanjkljivo 

znanje vedenja 

Ozaveščenost šole 

 

Samozavedanje o 

pomanjkljivem 

znanju s področja 

vedenja 

 

Novo znanje s 

področja obravnave 

vedenja 

 

Več pozornosti SRP, 

usmerjene v vedenje 

otroka z MAS 

 

Pomoč pri delu 

 

Pogostost uporabe  

strategij obravnave 

vedenja v praksi  

Ozaveščenost šole 

(ozaveščenost) 

 

Samozavedanje 

lastnih 

pomanjkljivosti v  

znanju 

(samorefleksija) 

 

Pridobitev novega 

znanja s področja 

obravnave vedenja 

in implementacija  

v prakso 

(kompetentnost) 

 

Večja 

osredotočenost 

SRP na vedenje 

otroka z MAS 

 

VP kot oblika 

pomoči pri delu  

 

 

Med delom sem postala bolj 

pozorna na finese (odzive 

posameznih učencev, vpliv 

določenega materiala, predmeta, 

zvoka … na učenca). 

Postala sem pozorna na 

predhodne dražljaje, ki se 

pojavijo pred samim 

vedenjem. 

Večja pozornost 

Podrobnosti 

Pozornost 

Predhodni dražljaji 

Razjasnila sem si pomen 

KAZNI. Naučila sem se, kako 

korektno izpeljati kazen. 

Razjasnitev 

Pomen kazni 

Novo znanje 

Ojčevalci so krasni motivatorji 

in nam v tem prenasičenem 

obdobju zelo pomagajo 

vzdrževati red. 

Tudi žetoniranja se predvsem v 

času preverjanja in ocenjevanja 

pogosto poslužujem. 

 

Krasni ojačevalci 

Prenasičeno obdobje 

Pomoč 

Vzdrževanje reda 

Žetoniranje 

Preverjanje in 

ocenjevanje znanja 

Pogostost uporabe 

Boljše razumem vzroke za pojav 

nekaterih vedenj, ker sem sedaj 

še bolj pozorna na okoliščine. 

Boljše razumevanje 

Vzroki za vedenje 

Večja pozornost 

Okoliščine 
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Težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

SRP A je med posameznimi sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP v sklopu 

delovne osebne mape opisno opredelil naslednje težave implementacije VP v prakso: iskanje 

načina reševanja nezaželenega vedenja, nerazumevanje izrazoslovja, nerazumevanje in 

uporaba načel VP, implementacija VP v skupinsko delo, pomanjkljiva uporaba 

instrumentarijev, načrtovanje in evalvacija podpornega vedenjskega načrta, sodelovanje s 

starši (generalizacija znanja), sprotno beleženje podatkov, specifika motenj avtističnega 

spektra, preobremenjenost, časovna stiska, šibka povezanost z otrokom ter prisotnost 

stereotipov.  

 

Tabela 36: Zapis težav VP pri pedagoškem delu v osebno mapo s strani SRP A 

Vsebina osebne mape Pojem Kategorija Krovna 

kategorija 

V pogovoru s sodelavkami sem 

ugotovila, da je lahko ocena 

nezaželenega vedenja zelo subjektivna. 

Npr. mene ne moti ustvarjalni hrup v 

razredu, sem pa zelo občutljiva na to, da 

se učenci prepirajo. Ne moti me to, da 

otrok slini roke in liže predmete, za 

drugo učiteljico je to velik problem. 

Starši pa spet doživljajo nezaželeno 

vedenje iz čisto druge perspektive. 

Razumevanje nekega vedenja kot 

neželenega je težavno, posebno če se pri 

otroku pojavlja več oblik neželenega 

vedenja in vsak član tima vidi mogoče 

drugo obliko vedenja kot prvo neželeno. 

Tukaj so še starši, ki imajo večkrat še 

drugačno sliko (navajeni na neko obliko 

neželenega vedenja, saj se jim zdi 

otroško sprejemljiva). 

Subjektivnost ocene  

Kolegialni pogovor  

Spoznanje  

Ocena vedenja  

 

Nemoteče 

Ustvarjalni hrup  

Občutljivost 

Prepir  

Slinjenje rok 

Različnost občutljivosti 

Različni pogledi 

Različne perspektive  

Težave razumevanja  

Različne oblike 

Združenost  

Veliko zaznav  

Vprašanje reševanja  

Subjektivnost 

ocene vedenja  

 

Različne 

perspektive  

 

Različnost 

občutljivosti  

 

Iskanje 

načina 

reševanja 

nezaželene

ga vedenja  

 

Nerazumev

anje 

izrazoslovja 

(kompetent

nost) 

 

Nerazumev

anje in 

uporaba 

načel VP 

(kompetent

nost) 

 

Implementa

cija VP v 

skupinsko 

delo 

(kompetent

nost) 

 

Pomanjklji

va uporaba 

instrumenta

rijev 

(kompetent

Težave imam z izrazoslovjem (kot 

običajno!). 

Težave  

Izrazoslovje 

Izrazoslovje 

Manjšo zmedo imam pri razumevanju 

pojmov in kratic. Sklenila sem, da si bom 

naredila preglednico pomena kratic in 

preglednico pojmov, ki mi niso blizu. 

Zmeda 

Razumevanje pojmov 

Načrtovanje 

Preglednica pojmov 

Izrazoslovje 

Še vedno imam največ težav s 

terminologijo. Med delom moram 

večkrat pogledati, kaj pomenijo določena 

poimenovanja. 

Težave  

Terminologija 

Večkratno preverjanje 

Pomen poimenovanj 

Izrazoslovje 

DRI, DRO, DRA – katero je kaj, v čem 

se razlikujejo, ali so to strogo ločene 

Razumevanje metod 

Razlike med metodami 

Razumevanje 

in uporaba 
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metode ali se prekrivajo, kdaj izbrati 

katero? 

Kako pravilno dozirati žetoniranje? 

Kako žetoniranje izvajati na nivoju 

skupine ob upoštevanju individualnih 

potreb/zmožnosti posameznika? 

Nisem dobro razumela razlike med DTT 

in trening diskriminacije.  

Vprašljiv čas uporabe 

Vprašljiv način izvedbe 

Upoštevanje 

individualnih potreb 

Ni razumevanja 

Razlike med metodami 

metod pri 

modifikaciji 

vedenja 

 

Individualizira

n pristop 

 

nost) 

 

Načrtovanj

e in 

evalvacija 

podpornega 

vedenjskeg

a načrta 

 

Sodelovanj

e s starši 

(generaliza

cija znanja) 

 

Sprotno 

beleženje 

podatkov 

 

Specifika 

motenj 

avtističnega 

spektra 

 

Preobremen

jenost 

 

Časovna stiska 

 

Šibka 

povezanost 

z otrokom 

 

Prisotnost 

stereotipov 

 

 

Še vedno moram od časa do časa 

pokukati v zapiske, da si razjasnim 

nekatera poimenovanja metod. Težav 

nimam z metodo, temveč s 

poimenovanji. Podobno je pri obrazcih, s 

Tanjo se pogosto smejiva (kateri je že to, 

a tisti s kužkom ali tisti s sončkom? – kot 

naši otroci). 

Ocena končnega stanja 

Vprašalnik za starše in pisno gradivo 

(napotki ABA) 

Evalvacija podpornega vedenjskega 

načrta. Na kakšen način evalvirati, s kom 

oz. kam zapisati in kako – ali obstaja 

poseben obrazec ali je to opisna ocena? 

Preverjanje zapiskov 

Razjasnitev 

poimenovanj 

Ni težave z metodo 

Težava  s 

poimenovanjem 

Obrazci 

Ocena končnega stanja 

Vprašalnik 

Evalvacija 

 

 

 

 

Izrazoslovje 

 

Uporaba 

instrumentarije

v 

 

Načrtovanje in 

evalvacija 

podpornega 

vedenjskega 

načrta 

S starši nimam dnevnega stika.  

Otrok je bil en teden odsoten. 

Mama otroka se je zelo poglobila v 

vprašalnike in skupaj sva zapisali, česa 

ni razumela. 

Za mamo so vprašalniki nerazumljivi. 

Želela je, da jih izpolnjujeva skupaj. 

Potem je tu še drug problem, mama si 

pred težavami zatiska oči in jih 

enostavno noče videti. Razumem, da je 

to njena obrambna drža in je ne sodim.  

V oddelku imam 8 učencev. Ne znam se 

osredotočiti na opazovanje le dveh 

učencev. Težava nastane, ko želim stvari 

zapisati in pomešam, kaj sem pri nekom 

zaznala. Sproti pa ne utegnem zapisovati, 

oz. je moje zapisovanje za učence 

nenavadno, saj tega običajno ne počnem 

Ni dnevnega stika s starši 

Odsotnost otroka 

Sodelovanje s starši 

Šibko razumevanje 

vprašalnika s strani staršev  

Timsko delo 

Zanikanje težav s strani 

staršev 

Razumevanje SRP 

Neznanje 

Osredotočenost na 

opazovanje 

Težava z zapisom 

Težave s sprotnim delom 

Zapisovanje za učence 

nenavadno 

Zapisovanje običajno ni 

prisotno  

Sodelovanje 

SRP in staršev 

 

Različnost 

dojemanja 

težav  

 

Osredotočenost 

opazovanja 

vedenja 

 

Beleženje 

podatkov 

 

Sprotno delo 

 

Vpeljava 

novosti pri delu 

z učenci 

Težave imam pri beleženju. V razredu 

imam 8 učencev, od tega je eden zares 

zahteven in ogromno energije izgubim že 

s tem, da pouk njemu prilagodim tako, 

da dan mine brez hujšega izpada 

agresije. Nimam druge osebe, ki bi lahko 

beležila ali vodila pouk, da bi sama lahko 

zbrano opazovala in beležila. Moje 

beleženje zato ni dovolj natančno in 

sprotno. 

Pri izpolnjevanju podpornega 

vedenjskega načrta sem imela težave pri 

izpolnjevanju rubrike vedenjski načrt 

intervencije (strategije reagiranja ob 

neprimernem vedenju, intervencija v 

primeru krize, generalizacija). 

Mami otroka sem intervju dala en 

teden pred pogovorno uro, prinesla pa 

mi je prazen obrazec. Izpolnjevali sva 

Težave beleženje 

Zahteven učenec 

Izgubljena energija 

Prilagoditve pouka 

Odsotnost hude agresije 

Pomanjkanje druge 

osebe 

Nenatančnost 

Manj sprotnega 

beleženja 

Izpolnjevanje 

vedenjskega načrta 

Težave 

Strategije reagiranja ob 

neprimernem vedenju 

Intervencija v času krize 

Generalizacija 

Ni izpolnitve obrazcev s 

strani staršev 

Zahteven otrok 

 

Energetsko 

izčrpajoče 

 

Pomanjkanje 

pomoči v 

razredu 

 

Načrtovanje in 

evalvacija 

podpornega 

vedenjskega 

načrta 

 

Razumevanje 

in uporaba 

metod 

modifikacije 
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ga skupaj, in sicer tako, da sem ji 

odgovore polagala na usta, saj sama 

ne vidi težav. 

Skupno izpolnjevanje 

Pomanjkljiv uvid 

staršev v težave 

vedenja 

 

Generalizacija 

znanja 

 

Sodelovanje 

SRP in staršev 

 

Različnost 

dojemanja 

težav  

Težko se časovno organiziram znotraj 

pouka. Težave imam s sprotnim 

beleženjem rezultatov v obrazce. Zdi se 

mi, da med beleženjem izgubim pristen 

stik z učencem –  težko se navajam na 

tolikšno število izpolnjevanja, beleženja.   

Težave imam pri organizaciji, ki jo 

dodatno otežuje še združevanje oddelkov 

zaradi nadomeščanja sodelavk. 

Težave 

Časovna organizacija 

Sprotno beleženje 

Izgubljen pristen stik 

Težave z navajanjem 

Izpolnjevanje 

Beleženje 

Težave z organizacijo 

Združevanje oddelkov  

Časovna 

organizacija 

 

Beleženje 

podatkov 

 

Izguba stika z 

otrokom 

 

Organizacija 

pouka 

Želim si, da bi mi nekdo pomagal pri 

načrtovanju in predvsem, da bi mi nekdo 

pomagal pri beleženju. 

Kaj bi dala, da mi ne bi bilo treba stalno 

krasti trenutkov, ko lahko individualno 

delam z učencem, pri tem pa imam slabo 

vest, ker dajem enim učencem prednost. 

Negotova sem pri oblikovanju 

posameznih korakov/etap dela, pa tudi 

pri doziranju uporabe ojačevalcev. 

Otresti se moram nekaterih stereotipov 

(otrok naj se ne trudi samo zaradi 

nagrade …). 

Časovna stiska je vedno večja, imamo 

cel kup nastopov, dni dejavnosti in 

zaključkov projektov, vrstijo se 

evalvacije IP-jev, učenci so utrujeni in 

učiteljice tudi. Zunaj je vroče in 

počitnice so pred vrati.  

Želja po pomoči 

Načrtovanje 

Beleženje 

želja 

Individualno delo 

Slaba vest 

Prednost nekaterim 

učencem 

Negotovost 

Načrtovanje dela 

Količina implementacije 

Opustiti stereotipe 

Časovna stiska 

Veliko dejavnosti 

Evalvacija IP 

Utrujenost otrok, učiteljev 

Zaključek šolskega leta 

 

 

Prevladujoč 

skupinski način  

dela 

 

Negotovost pri 

načrtovanju in 

implementaciji 

VP v prakso 

 

Prisotnost 

stereotipov 

 

Časovna stiska 

 

Evalvacija 

podpornega 

vedenjskega 

načrta 
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Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo evalvacijskega intervjuja 

modela SI-VP. 

 

SRP A je ocenil izvedbo izpeljanega izobraževalnega procesa v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih in izpostavil pomen naslednjih področij: dobra organizacija, iskanje 

načina primerne časovne organizacije (intenzitete), prednost dolgoročnega modela SI-VP, 

strokovnost in relevantnost vsebin, prednost skupinske oblike izobraževalnega procesa, 

splošna naklonjenost modelu SI-VP, pomen celostnega modela, pomen bližine 

izobraževalnega procesa in generalizacija modela SI-VP v okolje. 

 

Tabela 37: Evalvacijski intervju modela SI-VP za SRP A 

Izjava Pojem Kategorija Krovna 

kategorija 

Organizacijsko je bilo super, in sicer 

zakaj. Bila sem na ogromnem številu 

izobraževanj. Ampak to so takšna 

izobraževanja, da prideš tisti dan, 

izveš veliko stvari in si navdušen. 

Potem te pa tisti vsakdanji urnik, 

rutina te potegne spet notri in pozabiš 

na tisto, kar si slišal. Tukaj pa si 

dejansko imel čas, da si to ponotranjil 

in si potem začel tako postopoma 

uvajati. In potem si kar na enkrat 

ugotovil, da sedaj si pa cel notri. … 

Da, je ravno obratno (v primerjavi z 

enodnevnimi izobraževanji) in zato je 

boljše to. Da imaš možnost stvari 

poskusiti tudi v praksi in da jih lahko 

res udejanjiš in potem postanejo del 

tvoje rutine.  

Da, zdi se mi dovolj časa med 

posameznimi srečanji. Mogoče bi bilo 

včasih dobro se še bolj pogosto 

srečevati. Ker če je predolgo obdobje, 

spet ni dobro.  

Če bi se ukvarjala samo s tem, ne bi 

pozabila. Saj dobro veš, da je bilo 

zraven tega projekta še veliko drugih 

projektov. In potem si se, glede na to 

kateri projekt je bil trenutno aktualen, 

tistemu tudi posvetil.  

Ker tista srečanja, so bila res koristna. 

Sem ogromno odnesla od njih in oboje 

je bilo pomembno. Pomembno je bilo 

tisto, kar si nam odpredavala in si nam 

Dobra organizacija  

Relevantnost preteklih 

izkušenj 

Primerjava z drugimi 

izobraževanji 

Trenutno navdušenje 

Vsakdanja rutina 

Pozaba 

Čas za ponotranjenje 

Postopno uvajanje 

Ugotovitev 

Celosten pristop 

Obratno  

Enodnevno 

izobraževanje 

Pozitivni vidik 

Možnost poskusit v 

praksi 

Udejanjenje 

Del rutine 

Zadostna količina časa 

Želja po pogostejših 

srečanjih 

Razpršenost dela 

Korist srečanj 

 

 

 

 

 

Velik doprinos 

Pomembnost 

Pomen teorije 

Dobra organizacija 

Dolgoročno postopno 

izobraževanje 

omogoča ponotranjenje 

Možnost praktičnega 

dela 

Dobra časovna 

organizacija 

Želja po pogostejših 

srečanjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko pridobljenega 

znanja 

Kombinacija 

teoretičnega in 

praktičnega dela 

Prednost skupinske 

oblike izobraževanja 

Dobra 

organizacija 

 

Iskanje načina 

primerne 

časovne 

organizacije  

 

Prednost 

dolgoročnega 

modela SI-VP 

 

Strokovnost in  

relevantost 

vsebin  

 

Prednost 

skupinske 

oblike 

izobraževalnega 

procesa  

 

Naklonjenost 

modelu SI-VP 
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dala neko novo znanje. In istočasno je 

bilo tudi pomembno, ko smo 

razglabljale o otrocih. Tudi, če je SRP 

E govorila o svojem otroku, sem si jaz 

pisala ideje za svoje… SRP B je bila 

razočarana, ko sem ji rekla, da bova 

danes sami, da ne bo ostalih. Ker se 

mi zdi to zelo pomembno. Vidiš, kako 

drugi razmišljajo in tudi pri sebi 

najdeš določene stvari. Absolutno, 

nujno je to. Ker vidiš, kako drugi 

razmišljajo in se potem tudi ti lažje 

odločaš. …Veš, kolikokrat sem si jaz v 

zvezek, sedaj če bi šla pogledat, 

pisala. Pa ne samo za otroka A in 

otroka X, še za ostale otroke ideje. 

Mogoče, ker sem jih prepoznala v 

otroku nekoga drugega.  

Jaz sem se vedno dobro, prijetno 

počutila. Res, da je bil mogoče kakšen 

petek, ko sem bila že čisto utrujena, 

malo težje. Ampak je bila potem 

sobota bolj prijetna, ker sem se 

naspala. Tudi vožnja te utrudi, saj sva 

se res dolgo vozili. 

Smo speljale skozi. Bile smo sicer 

raznolika skupina, vendar smo se 

dobro ujele. Res smo bile vse 

zainteresirane za sodelovanje in smo 

se potem prilagodile.  Bilo je 

pomembno, da smo se poslušale.  

Pomen prakse 

Izmenjava izkušenj 

Razočaranje  

Samota  

Uvid v mišljenje 

drugih 

Lažje sprejemanje 

odločitev 

Zbiranje idej raznolikih 

otrok 

Prepoznavanje 

Dobro, prijetno počutje 

Utrujenost 

Petek 

Vožnja 

Izpeljano 

Raznolikost skupine 

Dobra kompatibilnost 

skupine 

Zainteresiranost 

Sodelovanje 

Prilagoditev 

Skupina si prisluhne 

 

 

Dobro počutje in 

zadovoljstvo 

Utrujenost zaradi 

časovne izvedbe in 

oddaljenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo sem bila zadovoljna, želela bi si, 

da bi bila nekje bliže, da bi se lahko 

pogosteje srečali, pot mi je bila edina 

ovira. 

Še vedno bi si želela nek suport, 

možnost, da se še srečamo, da tudi za 

učence, ki niso vključeni v projekt 

izobraževanja, izoblikujemo nek 

skupen pristop dela, da postane pretok 

informacij med šolo, starši in 

zdravstveno ustanovo reden in da bi to 

postala neka rutina. 

Zadovoljstvo 

Želja po bližji izvedbi  

Želja po pogostejših 

srečanjih 

Ovira 

Želja po pomoči 

Možnost srečanja 

Za druge učence 

Oblikovanje skupnega 

pristopa dela 

Pretok informacij 

Šola 

Starši 

Zdravstvena ustanova 

Rutina 

Redna praksa 

Želja celostnega VP za 

vse učence kot stalne 

prakse 

Oddaljenost 

izobraževanja 

predstavlja oviro 

Želja po dobri 

komunikaciji 

 

 

Celosten model   

 

Bližina 

izobraževalnega 

procesa 

 

Generalizacija 

modela SI-VP v 

okolje 
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Prisotnost neželenega vedenja (avto-heteroagresivno in samostimulirajoče vedenje) pri 

otrocih z MAS pred in po vključitvi SRP v model SI-VP (združeni RV6 in RV7) 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo BPI-S ocenjevalne lestvice.  

 

Pri otroku z MAS A ni prisotnega samopoškodbenega vedenja. 

Tabela 38: Samo-poškodbena vedenja 

Vedenje Ocena 

pogostosti 

pred 

Ocena 

pogostosti 

po 

Koda Ocena 

intenzitete 

pred 

Ocena 

intenzitete 

po 

Koda 

Grizenje 

samega sebe  0 0 1 0 0 1 

Udarjanje ob 

glavo  0 0 1 0 0 1 

Udarjanje s 

telesom (brez 

glave) z 

lastnimi 

rokami ali s 

katerim koli 

drugim delom 

telesa  0 0 1 0 0 1 

Praskanje 

samega sebe  0 0 1 0 0 1 

Zaužitje 

predmetov, ki 

ne 

predstavljajo 

hrane  0 0 1 0 0 1 

Vtikanje 

predmetov v 

nos, ušesa, 

zadnjično 

odprtino, ipd.  0 0 1 0 0 1 

Puljenje las 

(odtrgati šop 

las )  0 0 1 0 0 1 

Škripanje z 

zobmi (dokaz 

obrabljenih 

zob) 0 0 1 0 0 1 

Ščipanje 

samega sebe 0 0 1 0 0 1 

Trganje kože 0 0 1 0 0 1 

 

Pri otroku z MAS A ni prisotnih znatnih sprememb agresivnega / uničujočega vedenja. 

Opazimo zgolj blago povečanje agresivnega – uničujočega vedenja, ki pred vključitvijo v 

model SI-VP ni bilo prisotno in se je po zaključku izrazilo v naslednji obliki: Potiskanje drugih.  
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Tabela 39: Agresivna / uničujoča vedenja 

Vedenje Ocena 

pogostosti 

pred 

Ocena 

pogostosti 

po 

Koda Ocena 

intenzitete 

pred 

Ocena 

intenzitete 

po 

Koda 

Tepenje 

(udarjanje) 

drugih 0 1 1 0  1 1 

Brcanje drugih  0 1 1 0 1 1 

Potiskanje 

drugih  0 3 2 0 1 1 

Grizenje drugih  0 0 1 0 0 1 

Grabljenje ali 

vlečenje drugih  0 2 1 0 1 1 

Praskanje 

drugih  0 0 1 0 0 1 

Ščipanje drugih  0 0 1 0 0 1 

Verbalno 

žaljenje drugih  0 0 1 0 0 1 

Uničevanje 

stvari (npr.  

trganje oblačil, 

metanje stolov, 

razbijanje miz 

…) 0 0 1 0 0 1 

Ustrahovanje – 

biti zloben ali 

krut (npr., 

grabiti igrače 

ali hrano od 

drugih) 0 1 1 0 1 1 

 

Pri otroku z MAS A ni prisotnih znatnih sprememb stereotipnega vedenja. Je pa opazen blag 

upad stereotipnega vedenja, ki se je najbolj izrazil na področju vonjanja predmetov, lastnega 

telesa (pred: pribl. 1-krat/dan; manj kot 1-krat/mesec).  

Tabela 40: Stereotipna vedenja 

Vedenje Ocena pogostosti pred Ocena pogostosti po Koda 

Zibanje, ponavljajoči se 

gibi telesa  
6 4 1 

Vonjanje predmetov, 

lastnega telesa  
4 1 2 

Mahanje ali stresanje z 

rokami  
6 4 1 

Manipuliranje s predmeti 

(npr., vrtenje)  
5 4 1 

Ponavljajoči gibi rok ali 

prstov  
5 4 1 

Dretje ali kričanje  0 0 1 

Korakanje, skakanje, 

tekanje, odbijanje  
5 4 1 

Drgnjenje samega sebe  0 0 1 

Strmenje v roke ali 

predmete  
4 3 1 
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Bizarni položaji telesa  0 0 1 

Ploskanje z rokami  0 0 1 

Grimase 3 3 1 

 

Opisna ocena izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP pred in po 

vključitvi v model SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

Opisna ocena izbranega neželenega vedenja otroka z MAS A s strani SRP A pred in po vključitvi 

v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP zajema konkretno vedenje opredeljeno kot 

(''cviljenje, jadikovanje, toženje, ki se postopno stopnjuje v bruhanje in kakanje''). Funkcija 

izbranega vedenja, ki jo lahko razberemo iz opisa predstavlja pobeg pred zahtevo oziroma 

novostjo (''pojavlja se takrat, kadar je otrok A postavljen pred večji, predvsem novi izziv in se 

ne počuti dovolj suvereno, da bi bil nalogi kos. Lahko tudi, ko je nemočen v igri s sošolci. 

Pogosto cvili, ko pri delu za mizico dobi nalogo, ki se mu zdi težka''). Intenziteta neželenega 

vedenja pred vključitvijo v model SI-VP se stopnjuje ob večjih zahtevah (''pred večjimi izzivi 

se jamranje lahko hitro razvije v naslednjo fazo – kakanje in nato bruhanje. Bruhanje, kakanje 

je druga faza po cviljenju. Videti je, da se otrok s samosugestijo poriva v vedno težjo situacijo. 

Lahko se zgodi, da najprej deset minut jamra. Potem neha in prosi, če gre lahko kakat ali pa 

pove, da ga boli trebušček, nato reče, da bo bruhal in začne kar na mizico pred sebe ali na tla 

pred sebe bruhati. Izbruha vse, kar je trenutno v želodcu in za sabo ne zna pospraviti/počistiti, 

tudi okrog ust se ne umije''), medtem ko je po zaključenem modelu SI-VP prisoten popoln upad 

intenzitete neželenega vedenja. Pogostost vedenja pred vključitvijo v model SI-VP je v razponu 

od dnevnega pojavljanja do pojava na štirinajst dni (''Pogostost takih izpadov je zelo odvisna 

od urnika in vrste dejavnosti, lahko se ne pojavlja dva tedna, lahko pa se pojavi cel teden, vsak 

dan enkrat.''), medtem ko je po zaključenem modelu SI-VP prav tako prisoten popoln upad 

pogostosti neželenega vedenja (''otrok A v zadnjem mesecu ni imel nobenega izpada neželenega 

vedenja''). Čas trajanja vedenja pred vključitvijo v model SI-VP je približno v obsegu dvajsetih 

minut (''pri jamranju in cviljenju je lahko zelo vztrajen, če ne doseže želenega, lahko tudi 20 

minut''), medtem ko je po zaključenem modelu SI-VP prisoten popoln upad trajanja neželenega 

vedenja. Okoliščine pojavljanja neželenega vedenja pred vključitvijo v model SI-VP 

predstavljajo prisotnost nepredvidenih, novih, neznanih, nerutinskih situacij (''pojavi se takrat, 
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ko se želi nečemu izogniti. Izogiba se nepredvidenim, novim in neznanim situacijam, 

nerutinskim situacijam ali aktivnostim, fizičnim aktivnostim, hranjenju (če mu hrana ne diši), 

odhodu k fizioterapiji, kadar mora sam nekam, da bi opravil določeno nalogo (strah).''), 

medtem ko po zaključenem modelu SI-VP ne glede na prisotnost neznanih okoliščin tovrstnega 

vedenja ni več prisotnega (''kljub temu, da smo prav v zadnjem delu šolskega leta imeli kar 

nekaj dejavnosti, ki odstopajo od običajne vsakodnevne rutine. Naj naštejem posebne dneve v 

mesecu maju in juniju: popoldanska podelitev priznanj za likovne dosežke na OŠ Dobravlje; 

pogosto združevanje oddelkov zaradi odsotnosti učiteljice sosednjega oddelka; celodnevna 

udeležba in nastop na državni reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo v Murski Soboti; zaključek 

Bralne značke v Goriški knjižnici v prisotnosti psov Tačk pomagačk; fotografiranje, skupinska 

in portretna fotografija;  zaključna ekskurzija v Most na Soči; nastop na zaključku projekta v 

Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici v Italiji; športni dan na bazenu; obisk zobozdravnika 

z javno delavko (samo malo ''pojokcal'', nato dovolil narediti zalivko); nastop na zaključni 

prireditvi ob koncu šolskega leta'').  

 

Tabela 41: Ocena konkretnega neželenega vedenja otroka z MAS A s strani SRP A 

Opisna ocena začetnega stanja izbranega konkretnega 

neželenega vedenja otroka ob vključitvi v model SI-

VP (zapis SRP A): 

Opisna ocena končnega stanja izbranega neželenega 

vedenja otroka ob zaključku modela SI-VP (zapis 

SRP A): 

''Cviljenje, jadikovanje, toženje, ki se postopno 

stopnjuje v bruhanje in kakanje.  Pojavlja se takrat, 

kadar je otrok A postavljen pred večji, predvsem novi 

izziv in se ne počuti dovolj suvereno, da bi bil nalogi 

kos. Lahko tudi, ko je nemočen v igri s sošolci. 

Pogosto cvili, ko pri delu za mizico dobi nalogo, ki se 

mu zdi težka. Pred večjimi izzivi se jamranje lahko 

hitro razvije v naslednjo fazo – kakanje in nato 

bruhanje. Pri jamranju in cviljenju je lahko zelo 

vztrajen, če ne doseže želenega, lahko tudi 20 minut. 

Bruhanje, kakanje je druga faza po cviljenju. Pojavi 

se takrat, ko se želi nečemu izogniti. Izogiba se 

nepredvidenim, novim in neznanim situacijam, 

nerutinskim situacijam ali aktivnostim, fizičnim 

aktivnostim, hranjenju (če mu hrana ne diši), odhodu 

k fizioterapiji, kadar mora sam nekam, da bi opravil 

določeno nalogo (strah). Videti je, da se otrok A s 

samosugestijo poriva v vedno težjo situacijo. Lahko 

se zgodi, da najprej 10 minut jamra. Potem neha in 

prosi, če gre lahko kakat ali pa pove, da ga boli 

trebušček, nato reče, da bo bruhal in začne kar na 

mizico pred sebe ali na tla pred sebe bruhati. Izbruha 

vse, kar je trenutno v želodcu in za sabo ne zna 

pospraviti/počistiti, tudi okrog ust se ne umije. 

Pogostost takih izpadov je zelo odvisna od urnika in 

vrste dejavnosti, lahko se ne pojavlja dva tedna, 

lahko pa se pojavi cel teden, vsak dan enkrat.'' 

''Otrok A v zadnjem mesecu ni imel nobenega izpada 

neželenega vedenja, kljub temu da smo prav v 

zadnjem delu šolskega leta imeli kar nekaj 

dejavnosti, ki odstopajo od običajne vsakodnevne 

rutine. Naj naštejem posebne dneve v mesecu maju in 

juniju: (popoldanska podelitev priznanj za likovne 

dosežke na OŠ Dobravlje; pogosto združevanje 

oddelkov zaradi odsotnosti učiteljice sosednjega 

oddelka; celodnevna udeležba in nastop na državni 

reviji Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo v Murski 

Soboti; zaključek Bralne značke v Goriški knjižnici v 

prisotnosti psov Tačk pomagačk; fotografiranje, 

skupinska in portretna fotografija;  zaključna 

ekskurzija v Most na Soči; nastop na zaključku 

projekta v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici v 

Italiji; športni dan na bazenu; obisk zobozdravnika z 

javno delavko (samo malo ''pojokcal'', nato dovolil 

narediti zalivko); nastop na zaključni prireditvi ob 

koncu šolskega leta).''  
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Grafična ocena izbranega neželenega vedenja, ki otroka z MAS A v največji meri ovira v 

vsakodnevnem funkcioniranju s strani SRP A 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo preglednic beleženja 

pogostosti in intenzitete pojavljanja vedenja.  

 

Kot je razvidno iz opisne ocene vedenja otroka z MAS A s strani SRP A, da je neželeno vedenje 

tekom vključitve v model SI-VP upadlo, lahko opis podkrepimo tudi z grafikonom. Grafikon 

prikazuje pogostost in intenziteto neželenega vedenja otroka z MAS A. SRP A je uporabil 

dnevno preglednico beleženja vedenja, kjer je otroka opazoval vsak dan v prvem mesecu 

vključitve v model SI-VP ter enako v zadnjem mesecu ob zaključku. Prikazani so rezultati 

vedenja v času prvega meseca vključitve v model VP ter zadnjega meseca ob zaključku modela 

SI-VP. Graf 1 nakazuje očiten trend napredka otroka z MAS A tekom celotnega procesa modela 

SI-VP, kjer je viden upad intenzitete vedenja, ob tem pa prav tako tudi upad same pogostosti.    

 

 

Graf 1: Ocena začetnega in končnega stanja neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP A 
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Neželena vedenja otroka z MAS, ki staršem predstavljajo skrb in željo po preoblikovanju 

v socialno sprejemljivejša v sklopu modela SI-VP 

 

Zaradi različnih proučevanih primerov vedenj otrok z MAS smo pripravili opisno predstavitev, 

kjer smo združili podatke, pridobljene s pomočjo polstrukturiranega intervjuja s starši in 

kliničnega opazovanja otroka z MAS s strani supervizorja, ter tako uporabili antropološki 

pristop k analizi zbranih podatkov. 

 

Ugotavljamo, da funkcioniranje otroka z MAS A odstopa na različnih področjih. V nadaljevanju 

izpostavljamo odstopanja v vedenju na nekaterih bistvenih področjih: socialno-recipročna 

interakcija (neustrezna socialna distanca, nizka stopnja prilagojenega vedenja, šibko podajanje 

pobud, slabše veščine socialnih spretnosti), komunikacija (egocentričnost, šibka pragmatika), 

stereotipija (usmerjeni interesi, težave s prehodi, motorični manerizmi, občasno stereotipen 

govor), motorike (šibka grafomotorika, slabša vizualno-motorična koordinacija, težave v 

procesu načrtovanja in izvedbe gibanja). Vodljivost za šolsko delo pri otroku je slabša (nižja 

stopnja motivacije za sodelovanje in šibko sledenje navodilom). Pridružene so težave na 

področju senzitivnosti (nizek prag za bolečino, premajhna občutljivost na področju vizualnih 

dražljajev, senzorna nihanja na področju zvoka). Največ težav je ob prehodih in spremembah, 

na katere reagira z bruhanjem in kakanjem (kadar gredo na šolski izlet, ipd.). Agresije in 

avtoagresije ni prisotne. Na podlagi vsega naštetega jasno vidimo, da so prisotni vsi kriteriji za 

MAS. Staršem A največjo skrb in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejša vedenja 

predstavlja področje soočanja s spremembami in prehodi (… največ težav imamo pri novih 

stvareh, prehodih in večjih spremembah, takrat cvili, bruha in se pokaka. To je tudi v šoli. Če 

ima izbruh, naredimo tako, da ga objamemo in stisnemo k sebi. Ne pomaga vedno. Ko mu kaj 

prepovemo, je različno, pogosto začne jokati. Težko je, ker zaradi tega večkrat ne more na izlet 

in ostane doma. Če gremo na pokopališče, kjer je navajen, ni problema, je priden …).  

 

Tabela 42: Opisna predstavitev pridobljenih podatkov v sklopu polstrukturiranega intervjuja s starš Ai in kliničnega 

opazovanja otroka z MAS A 

Senzitivnost: 

Nizek prag za bolečino (joče ob najmanjši malenkosti). Spanje je bp. Prehrana: izbirčen ni, ima povečan 

apetit, pretirano občutljiv na določeno teksturo hrane.  Občutljivost na področju zvoka (glasbo posluša na 

visoki jakosti, kadar ima sam nadzor nad njo), izogiba se določenim zvokom (brusilka, sirena ipd. – se skrije v 

hišo, sprašuje, kdaj bo konec ipd.). Okus bp, vonj bp. Pretirano išče vizualne dražljaje v okolici (majhne žoge 

v veliki terapevtski žogi ki se premikajo, lučke, svetleči predmeti, mlin na vodo, vetrnica ipd.). Rad opazuje 

vrtavke in podobne vrtljive stvari. Uživa v vožnji z avtomobilom.    
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Motorika: 

Živahen, aktiven. Na področju grafomotorike (barvanje, risanje) ima težave. V kolikor ga spodbujam, stojim 

pri mizi, sodeluje. Če se oddaljim, preneha z aktivnostjo in se ukvarja z drugimi stvarmi v prostoru.  Rad igra 

nogomet. Žogo dobro ujame in jo poda. Koordinacija oko roka je ustrezna. Starši povedo, da je v preteklosti 

učenje vožnje s kolesom popolnoma zavrnil. Kolo je sprejel šele po tem, ko je opazoval sošolce med vožnjo. 

S skirojem se samostojno vozi (oče potreboval veliko časa, da sta se naučila). Starša poročata, da je 

pomembno, da ga učita korak za korakom, sicer se težko nauči. Težko, velikokrat z odporom sprejme novosti. 

Učenje po majhnih korakih je učinkovito prav tako v šoli. 

Komunikacija: 

Časovna orientacija je zadovoljiva (pove mi, da ima jutri še šolo, nato bo dva dni doma). Časovno se orientira 

pri različnih dejavnostih, neprimerljivo boljše kakor na področju organizacije. Pogosto poda pobudo za želeno 

stvar (predvsem za različne avtomobile, ki jih imam v prostoru). Enostavna pravila razume in jih upošteva, v 

kolikor so mu znana iz domačega ali šolskega okolja. Odgovori na zastavljena vprašanja so ustrezni, zelo 

redko ne ustrezajo aktualni tematiki. Občasno prisotne odrasle izjave (uraden, formalen jezik). Osnovne 

neverbalne geste ustrezno razume.  

Učne spretnosti:  

Za šolsko delo je slabše motiviran. Nekaj časa se trudi pri aktivnosti, v kolikor ni uspešen, hitro odneha. 

Večino šolskih nalog opravi tekom šole, medtem ko se doma posvetijo ostalim aktivnostim (trenirajo 

spretnosti: skrb zase, samostojnost, neodvisnost). Zelo spreten pri delu na računalnik. Natančen pri vstavljanju 

različnih oblik (pravilno vstavi vse oblike, glede na uvid).  

Socialno-recipročna interakcija: 

Si želi družbe, vendar pogosto ne zna vzpostaviti ustrezne distance. Želi biti vodja v igri, želi voditi situacijo. 

Drugim kaže, kako naj se igrajo (Prime moje roke in nastavi moje telo tako, kakor sam želi, da se igrava. V 

kolikor ne želim slediti njegovim navodilom, se razjezi. Na splošno je zelo previden (pazi nase, je pazljiv na 

cesti ob avtomobilih itd.). Na ime se odzove, ko ga pokličem od blizu / od daleč.  

Stereotipija: 

Interese usmerja v avtomobile (pozna avtomobilske znamke). Starša povesta, da ima določene usmerjene 

interese (skozi okno opazuje zastavo in me sprašuje o Evropski uniji). Težko zaključi želeno aktivnost, ima 

težave s prehodi med eno in drugo dejavnostjo. Ko je vesel, to izraža na način, da skače, se smeje, prisotni 

motorični manerizmi. Kadar se igra z vlakom, leži in ga od blizu opazuje.  

Igra: 

Raziskuje po prostoru, se zamoti z igračami tudi do petnajst minut.  Všeč mu je veliko stvari (tv, avtomobili 

na cesti, trgovina, različne igrače …). Igrače uporablja raznovrstno, se z njimi igra na različne načine.  

Vedenje: 

Starši ga v primeru izbruha občasno ustavijo tako, da ga fizično stisnejo k sebi. Odreagira panično – stisk mu 

ne ustreza v teh primerih. Ob prepovedi različno odreagira (jok, bruhanje, kakanje). Agresije in avtoagresije ni 

prisotne.  

Sklepne misli: 

Mnenje je napisano na podlagi kliničnega opazovanja dečka ter pripovedovanja staršev. Pri otroku so prisotni 

znaki za motnje avtističnega spektra. Največja odstopanja so na področjih: socialno-recipročne interakcije 

(neustrezna socialna distanca, šibka pragmatika, nizka stopnja prilagojenega vedenja), komunikacija 

(egocentričnost), stereotipija (usmerjeni interesi – avtomobili, težave s prehodi, motorični manerizmi), 

motorike (grafomotorika, proces načrtovanja in izvedbe gibanja). Vodljivost za šolsko delo je slabša (nižja 

stopnja motivacije za sodelovanje in sledenje mojim navodilom). Pridružene so težave na področju 

senzitivnosti – nizek prag za bolečino, premajhna občutljivost na področju vizualnih dražljajev, senzorna 

nihanja na področju zvoka. Prisotno manj prilagojeno vedenje in vedenjski izbruhi v primeru sprememb in 

novosti.  
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Sovpadanje izbora prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS za preoblikovanje v 

socialno sprejemljivejše s strani SRP in staršev v sklopu modela SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo intervjuja funkcionalne ocene 

FAI – Functional Assessment Interview ter prilagojene oblike intervjuja ocene funkcije vedenja 

za starše FAI parents –  Functional Assessment Interview parents. 

 

Izbor neželenega vedenja s strani staršev A v sklopu izbranega vprašalnika ustreza vedenju, ki 

ga opredelijo kot ''cviljenje''. SRP A na drugi strani izpostavlja enako vedenje, ki ga le bolj 

stopenjsko razdela (''cviljenje…cviljenje se stopnjuje v bruhanje…bruhanje se stopnjuje v 

kakanje…''). Na podlagi rezultatov, zbranih v sklopu vprašalnikov, ugotavljamo, da izbrano 

vedenje ''cviljenje'' sovpada pri staršu A in SRP A, medtem ko je ''bruhanje'' prisotno zgolj pri 

SRP A in prav tako ''kakanje''. Izbor neželenega vedenja pri SRP A in starših A sovpada, vendar 

SRP A bolj natančno razdela vedenje po stopnjah naraščanja intenzitete.  
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Sovpadanje funkcionalne ocene izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani 

staršev ter SRP v sklopu modela SI-VP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo prilagojene oblike intervjuja 

ocene funkcije vedenja za starše FAI parents – Functional Assessment Interview parents, AM –  

Motivation assessment scale ter QABF – Questions about behavioral function). 

 

Starši A v sklopu vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše (FAI parents –  Functional 

Assessment Interview parents) navajajo izbrano vedenje (''… jamranje, zavračanje zahteve 

(naloge), toženje o slabosti, potreba po opravljanju majhne in velike potrebe, bruhanje, 

odklanjanje hrane in pijače …'') v smislu, da se vedenje pojavi predvsem ob spremembah in 

prehodih (''… vedenje se pojavi na morju, obisk zdravnika, če mora prej v hišo, ko mora 

prekiniti glasbo …''). Predhodne dražljaje, ki izzovejo vedenje, predstavljajo zahteve staršev A 

– ob določenih zahtevah, med dejavnostjo, zahteva po pričetku/prenehanju aktivnosti, pri 

določeni/novi dejavnosti (''… izbrano neželeno vedenje se v domačem okolju občasno pojavi, 

kadar: podamo otroku določeno nalogo/zahtevo, težko nalogo/zahtevo, ko so prisotne določene 

dejavnosti, ko zahtevamo kaj od otroka med dejavnostjo, ko zahtevamo od otroka, da prične z 

dejavnostjo, ko zahtevamo od otroka, da naj preneha z dejavnostjo …''), občasno ob zavrnitvi 

otrokove zahteve/želje (''… zavrnemo otrokovo zahtevo …'') ter občasno ob spremembi rutine 

(''… zmotimo stalno rutino …''). Posledica starša A na vedenje otroku zagotavlja pozornost (''… 

z neželenim vedenjem v domačem okolju pridobi pozornost staršev v obliki ustnega opomina 

…''), občasno omogoča pobeg pred zahtevo (''… z neželenim vedenjem se v domačem okolju 

izogne zahtevi starša …''). Starši A ne uporabljajo strategije negativne in pozitivne kazni (''… z 

neželenim vedenjem otrok v domačem okolju ne izgubi privilegijev…otrok se občasno izogne 

graji starša …''). SRP A v sklopu vprašalnika AM - Motivation assessment scale oceni funkcijo 

vedenja v smislu pobega pred zahtevo ter občasno dostopa do želenih predmetov. S pomočjo 

vprašalnika QABF – Questions about behavioral function  pa funkcija enakega vedenja sovpada 

in nakazuje na pobeg pred zahtevo.  
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Mnenje staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega otroka z MAS s strani 

SRP-ja, vključenega v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo evalvacijskega vprašalnika 

modela SI-VP za starše. 

 

V nadaljevanju izpostavljamo največje prednosti  (predstavljamo ocene staršev A, ki ustrezajo 

kriteriju odlično) in največje pomanjkljivosti modela SI-VP (predstavljamo ocene staršev A, ki 

ustrezajo kriteriju zelo slabo). SRP A med največje prednosti modela SI-VP uvršča področje 

odličnega splošnega zadovoljstva glede modela izobraževanja o VP (suverenost obvladovanja 

neželenega vedenja po zaključenem modelu SI-VP; vpeljava vedenjskega pristopa v sklopu 

modela SI-VP kot prevladujočega načina dela za mojega otroka in mojo družino), uporabnost 

prejetih napotkov (uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati težavno vedenje otroka), 

zadovoljstva glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela (kvaliteta predstavitve in 

razlage vedenjskega načrta; način obvladovanja neželenega vedenja otroka v razredu; način 

poučevanja novih veščin; način podajanja napotkov; pomoč pri pripravi učnega materiala; čas, 

namenjen s strani SRP; izraženost interesa in skrbi učitelja po pomoči za otroka), napredek 

otroka (napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju šolskih veščin; 

socializacije; komunikacije; vodljivosti (poslušnosti); stereotipije (ponavljajoča vedenja, 

obsesije, rituali, težave s spremembami); igre ter težavnega vedenja) ter razbremenitev stresa v 

družini (razbremenitev v odnosu do otroka). Med največje pomanjkljivosti modela SI-VP SRP 

A uvršča področje šibke razbremenitve stresa v družini (razbremenitev v odnosu do širše 

okolice). 

 

Tabela 43: Ocena posameznega področja modela SI-VP s strani staršev A 

Izjava staršev  Koda 

Splošno zadovoljstvo glede modela izobraževanja o VP 

Izkušnja izpeljanega projekta  2 

Priporočilo drugim staršem za vključitev v model SI-VP.  2 

Suverenost obvladovanja neželenega vedenja pred vključitvijo v model SI-VP  3 

Suverenost obvladovanja neželenega vedenja po zaključenem modelu SI-VP  3 

Vpeljava vedenjskega pristopa v sklopu modela SI-VP kot prevladujočega 

načina dela za mojega otroka in mojo družino 3 

Uporabnost prejetih napotkov 

Uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati težavno vedenje otroka  3 

Težavnost razumevanja vsebine VP 

Zahtevnost razumevanja in uporabe napotkov o tem, kako obvladovati težavno 

vedenje otroka  2 
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Težavnost uporabe VP v praksi doma 

Zahtevnost upoštevanja navodil s strani SRP 2 

Zahtevnost poučevanja veščin 2 

Zahtevnost urejanja prostora 2 

Zahtevnost uporabe in izdelava učnega materiala 2 

Zadovoljstvo glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela 

Kvaliteta predstavitve in razlage vedenjskega načrta 3 

Način obvladovanja neželenega vedenja otroka v razredu 3 

Način poučevanja novih veščin 3 

Način podajanja napotkov 3 

Pomoč pri pripravi učnega materiala  3 

Čas namenjen s strani SRP 3 

Izraženost interesa in skrbi učitelja po pomoči za otroka  3 

Napredek otroka 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju šolskih veščin  3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju socializacije 3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju komunikacije 3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju vodljivosti 

(poslušnosti)  3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju agresije  / 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju avtoagresije  / 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju stereotipije 

(ponavljajoča vedenja, obsesije, rituali, težave s spremembami)  3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju igre  3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju senzorike (slušni, 

vizualni, taktilni dražljaji …) 2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju težavnega 

vedenja 3 

Razbremenitev stresa v družini 

Razbremenitev v odnosu do otroka  3 

Razbremenitev v odnosu do partnerja  2 

Razbremenitev v odnosu do sorojencev / 

Razbremenitev v odnosu do širše okolice 1 
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3.7.2 Študija primera B 

 

Samoocena splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti SRP o 

VP pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo lestvice za samooceno 

teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) SRP s področja ABA.  

 

Definicija, karakteristike in obseg VP 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v znanju. Pokazale so se rahle spremembe v 

teoretičnem znanju s področja definicije, karakteristike in obsega ABA (določenost vedenja in 

okolja, funkcionalna uporabnost, individualiziran pristop, z dokazi podkrepljen pristop ter 

obstoj raznovrstnih intervencij s temelji na načelih). Prav tako so se pokazale rahle spremembe 

v praktičnem znanju s področja definicije, karakteristike in obsega ABA (primer uporabe 

pristopa ABA pri delu z otrokom, opis opazovanih vedenj ter sledenje postopkom). 

 

Tabela 44: Definicija, karakteristike in obseg ABA 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T1: reševanje 

socialnih težav s 

pristopom ABA 4 5 

 

 

1 

P1: primer uporabe 

pristopa ABA pri delu 

z otrokom 2 4 

 

 

2 

T2: široka 

uporabnost 4 5 

 

1    

 

T3: določenost 

vedenja in okolja 3 5 

 

2    

 

T4: funkcionalna 

uporabnost 3 5 

 

2 

P2: opis opazovanih 

vedenj 2 4 

 

2 

T5: individualiziran 

pristop 3 5 

 

2    

 

T6: z dokazi podprta 

praksa poučevanja 3 5 

 

2 P3: zbiranje podatkov 3 4 

 

1 

T7: poenotenost 

načina dela 4 5 

 

1 

P4: sledenje 

postopkom 2 4 

 

2 

T8: raznovrstnost 

pristopa ABA 3 5 

 

 

2 
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Načela, postopki in koncepti VP 

 

Pri SRP B se je pokazala znatna sprememba v teoretičnem znanju s področja načel, postopkov 

in konceptov ABA. Znatna sprememba je opazna na področju kompetence razumevanja 

definicije negativne ojačitve (T25: definicija negativne ojačitve).   

Sprememba ravni znanja je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: znanje je 

na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je 

na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). 

Pri SRP B so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja načel, 

postopkov in konceptov (topografija), vpliv okolja na vedenje (priučeno vedenje, posledica kot 

okrepitev ali kazen), ojačevanje vedenja (pomen in uporaba ojačevanja, ojačanje vedenja je 

rezultat ojačevalca, definicija ojačevalca), primarni in sekundarni motivatorji (definicija 

primarnih ojačevalcev), kazen (funkcionalna opredelitev kazni, definicija kazni), motivacijske 

dejavnosti (motivacijska dejavnost v povezavi s spremenljivo učinkovitostjo, definicija 

pomanjkanja in prenasičenosti), diskriminativni dražljaj (definicija diskriminativnega 

dražljaja). Prav tako so se pokazale rahle spremembe v praktičnem znanju s področja načel, 

postopkov in konceptov (primer vsakodnevnih življenjskih spretnosti, razlikovanje oblike in 

funkcije vedenja) in pozitivne ojačitve (primer pozitivne ojačitve lastnega in otrokovega 

vedenja).   

 

Tabela 45: Načela, postopki in koncepti 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

 

T9: definicija 

vedenja 4 5 

 

 

1 

P5: primer lastnega 

ali otrokovega 

vedenja 4 5 

 

 

1 

T10: opredelitev 

komunikacije kot 

vedenje 4 5 

 

 

1 

 

   

T11: analiza naloge 

4 5 

 

 

1 

P6: primer 

vsakodnevnih 

življenjskih spretnosti 3 5 

 

 

2 

T12: odziv kot 

posamičen primer 

vedenja 4 5 

 

 

1 

P7: primer odziva 

lastnega ali 

otrokovega vedenja 4 5 

 

 

1 

T13: razlikovanje 

oblike in funkcije 

vedenja 4 5 

 

 

1 

P8: razlikovanje 

oblike in funkcije 

vedenja 3 5 

 

 

2 

T14: določitev 

vedenja z 

opazovanjem, 

merjenjem 4 5 

 

 

 

1 

P9: opis lastnega in 

otrokovega vedenja z 

merljivimi izrazi 

3 4 

 

 

 

1 

T15: topografija 3 5  P10: opis primera 3 4  
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2 

vedenja z merljivimi 

izrazi 

 

1 

T16: merljive 

dimenzije vedenja 4 5 

 

1 

 

   

Okolje in dražljaji 

T17: definicija 

okolja 4 5 

 

1     

T18: definicija 

dražljaja 4 5 

 

1     

Vpliv okolja na vedenje 

T19: priučeno 

vedenje 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

P11: vpliv 

predhodnih dražljajev 

na odziv 4 5 

 

 

1 

P12: vpliv posledice 

na odziv 4 5 

 

1 

P13: iskanje vzroka 

vedenja na podlagi 

predhodnih dražljajev 

in posledic 3 4 

 

 

 

1 

T20: posledica kot 

okrepitev ali kazen 3 

 

5 

 

2 

 

   

Ojačevanje vedenja        

T21: pomen in 

uporaba ojačevanja 

3 5 

 

 

2 

P14: primer 

povečanega vedenja 

kot rezultat ojačitve 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

T22: ojačanje 

vedenja je rezultat 

ojačevalca 3 5 

 

 

2 

    

T23: definicija 

ojačevalca 3 5 

 

2 

    

Pozitivna ojačitev        

T24: definicija 

pozitivne ojačitve 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P15: primer pozitivne 

ojačitve lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

Negativna ojačitev        

T25: definicija 

negativne ojačitve 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

P16: primer 

negativne ojačitve 

lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Brezpogojni motivatorji (primarni); Pogojni motivatorji (sekundarni ) 

T26: definicija 

primarnih 

ojačevalcev 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

P17: primer 

primarnih 

motivatorjev lastnega 

in otrokovega 

vedenja 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

Kazen        

T27: uporaba kazni 

4 

 

5 

 

1 

P18: uporaba kazni v 

praksi 

 

4 

 

5 

 

1 

T28: etični vidik 

kazni 4 

 

5 

 

1 

    

T29: vpliv kazni na 

vedenje 4 

 

5 

 

1 

P19: primer kazni  

3 

 

4 

 

1 

T30: funkcionalna 

opredelitev kazni 

3 

 

 

5 

 

 

2 

P20: prepoznavanje 

posledic, ki 

predstavljajo kazen 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

T31: postopki, 

uvrščeni med kazni 4 

 

5 

 

1 

    

T32: definicija kazni 3 5 2     

Brezpogojna (primarna) kazen in pogojna (sekundarna) kazen 

T33: definicija 4   P21: primer primarne    
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primarne in 

sekundarne kazni 

 

 

5 

 

 

1 

in sekundarne kazni 

lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

Motivacijske dejavnosti  

T34: spremenljivost 

učinkovitosti 

motivatorja 4 

 

 

5 

 

 

1 

    

T35: motivacijska 

dejavnost v povezavi 

s spremenljivo 

učinkovitostjo 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

    

T36: definicija 

pomanjkanja in 

prenasičenosti 3 

 

 

5 

 

 

2 

P22: prepoznavanje 

učinkovitosti 

posledice 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

Kontrola dražljajev  

T37: definicija 

kontrole dražljajev 4 

 

5 

 

1 

    

Diskriminativni dražljaj 

T38: definicija 

diskriminativnega 

dražljaja 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

P23: primer 

diskriminativnega 

dražljaja otrokovega 

vedenja 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

4-stopenjsko zaporedje 

T39: definicija 4-

stopenjskega 

zaporedja 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P24: prepoznavanje 

spremenljivk 

predhodnih dražljajev 

in posledic vedenja 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

T40: vpliv 4-

stopenjskega 

zaporedja na vedenje 4 

 

 

5 

 

 

1 

    

Posplošitev (generalizacija) in vzdrževanje 

T41: definicija 

posplošitve 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P25: vključitev 

posplošitve v 

program dela 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

Povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

 

Pri SRP B ni bilo prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja povečanja vedenja – 

utemeljitve cilja, izbire in spremljanja. Pokazale so se zgolj rahle spremembe v teoretičnem 

znanju s področja utemeljitve ciljev (poznavanje in uporaba instrumentarijev za oceno vedenja) 

ter kriterijev za opredelitev učinkovitosti (merila učinkovitosti).  

 

Tabela 46: Povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Utemeljitev cilja 

T42: definicija 

ciljnega vedenja in 

primernost ciljev 4 

 

 

5 

 

 

1 

P26: ocena vedenja z 

uporabo 

instrumentarijev 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

T43: poznavanje in 

uporaba 

instrumentarijev za 

oceno vedenja 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 
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T44: definicija 

prioritetnih ciljev 4 

 

5 

 

1 

    

Kriteriji za opredelitev učinkovitosti 

T45: merjenje in 

opazovanje ciljnega 

vedenja 4 

 

 

5 

 

 

1 

    

T46: merila 

učinkovitosti 

3 

 

 

5 

 

 

2 

P27: uporaba 

kriterijev za 

učinkovitost 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

Spremljanje in spreminjanje ciljev 

T47: spremljanje in 

spreminjanje ciljev 

 

4 

 

5 

 

1 

P28: vodenje 

evidence podatkov 

 

3 

 

4 

 

1 

 

Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah  

 

Pri SRP B ni bilo prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja povečanja vedenja (strategije, 

ki temeljijo na posledicah). Pokazale so se rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja 

strategij ojačevanja vedenja, ki temeljijo na posledicah (uporaba ojačevalcev), vzpostavitve in 

izbire ojačevalcev (povezanost ojačevalcev z drugimi, poznavanje postopkov določitve 

potencialnih ojačevalcev, pomen uporabe različnih ojačevalcev, uporaba primarnih ojačevalcev, 

vpeljevanje sekundarnih ojačevalcev, združitev lastne prisotnosti z ojačevalcev), uresničevanje 

ojačitve – diferencialne ojačitve (definicija diferencialne ojačitve). Prav tako so se pokazale 

rahle spremembe v praktičnem znanju s področja vzpostavitve in izbire ojačevalcev 

(preizkušanje ojačevalcev, povečanje obsega ojačevalcev, izbira potencialnih ojačevalcev, 

uporaba postopkov izbire potencialnih ojačevalcev, pregled okolja in izbira ojačevalcev, nadzor 

nad ojačevalci, uporaba raznolikih ojačevalcev, upoštevanje etičnega vidika uporabe primarnih 

ojačevalcev, razmerje uporabe primarnih in sekundarnih ojačevalcev, združitev primarnih in 

sekundarnih ojačevalcev), uresničevanje ojačitve – urnik ojačitve (zagotovitev ojačitve pri 

učenju nove veščine), uresničevanje ojačitve – sistem žetoniranja (izročitev žetona, povezava 

med sistemom žetoniranja in ojačevalcem, žetoniranje po programu). 

 

Tabela 47: Povečanje želenega vedenja - strategije, ki temeljijo na posledicah 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T48: uporaba 

ojačevalcev 

 

3 

 

5 

 

2 

    

T49: naravni 

ojačevalec kot 

končni cilj 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

    

Vzpostavitev in izbira ojačevalcev 

T50: senzorni 

ojačevalci 4 

 

5 

 

1 

P29: preizkušanje 

ojačevalcev 3 

 

5 

 

2 

 

T51: pomen novih 4 

 

 

 

 

P30: prepoznavanje 

in uporaba različnih 4 
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ojačevalcev 5 1 ojačevalcev 5 1 

T52: povezanost 

ojačevalcev z 

drugimi 3 

 

 

5 

 

 

2 

 

P31: povečanje 

obsega ojačevalcev 3 

 

 

5 

 

 

2 

T53: uporaba 

dejavnosti kot 

ojačevalcev v 

prostem času 4 

 

 

5 

 

 

1 

 

P32: izbira in 

uporaba ojačevalcev 

4 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  P33: izbira  

potencialnih 

ojačevalcev 3 

 

 

5 

 

 

2 

T54: poznavanje 

postopkov določitve 

potencialnih 

ojačevalcev 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

P34: uporaba 

postopkov izbire 

potencialnih 

ojačevalcev 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

T55: pomen uporabe 

različnih 

ojačevalcev 3 

 

 

5 

 

 

2 

 

P35: pregled okolja 

in izbira ojačevalcev 3 

 

 

5 

 

 

2 

T56: ohranjanje 

vrednosti 

ojačevalcev 4 

 

 

5 

 

 

1 

P36: nadzor nad 

ojačevalci 

3 

 

 

5 

 

 

2 

T57: uporaba 

primarnih 

ojačevalcev 

 
 
 
3 

 

 

5 

 

 

2 

P37: uporaba 

raznolikih 

ojačevalcev 

 
 
 
3 

 

 

5 

 

 

2 

T58: omejitve 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P38: upoštevanje 

etičnega vidika 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

  P39: razmerje 

uporabe primarnih in 

sekundarnih 

ojačevalcev 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

T59: prednost 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 4 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  

T60: poznavanje 

pomanjkljivosti 

primarnih 

ojačevalcev 4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

  

 

T61: vpeljevanje 

sekundarnih 

ojačevalcev 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

P40: združitev 

primarnih in 

sekundarnih 

ojačevalcev 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

T62: združitev lastne 

prisotnosti 

ojačevalcev 3 

 

 

5 

 

 

2 

 

P41: vzpostavitev 

interaktivnega okolja 4 

 

 

5 

 

 

1 

Uresničevanje ojačitve : urnik ojačitve 

T63: uporaba 

ojačitve 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P42: zagotovitev 

ojačitve pri učenju 

novih veščin 3 

 

 

5 

 

 

2 

T64: pogostost in 

hitrost uporabe 

ojačevalca 4 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

  

T65: podajanje 

ojačitve v presledkih 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P43: načrtno 

zmanjšanje ojačitve 

3 

 

 

4 

 

 

1 

T66: ohranjanje 

motivacije 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P44: postopno 

zmanjšanje uporabe 

ojačitve 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

Uresničevanje ojačitve: diferencialna ojačitev 
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T67: definicija 

diferencialne 

ojačitve 3 

 

 

5 

 

 

2 

    

T68: uporaba 

diferencialne 

ojačitve 4 

 

 

5 

 

 

1 

    

T69: iskanje 

priložnosti ojačanja 

želenega vedenja 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P45: zagotavljanje 

pozitivnih 

ojačevalcev ob 

želenem vedenju 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

T70: izbira 

najmočnejših 

ojačevalcev za 

najtežja vedenja 4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

    

Uresničevanje ojačitve: sistem žetoniranja 

T71: definicija 

sistema žetoniranja 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P46: uporaba 

različnih sistemov 

žetoniranja 

 

 

3 4 

 

 

1 

    P47: izročitev žetona 3 5 2 

    P48: povezava med 

sistemom žetoniranja 

in ojačevalcem 3 5 2 

    P49: žetoniranje po 

programu 

 

3 5 

 

2 

T72: žeton kot 

sekundarni 

ojačevalec 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

   

T73: definicija 

rezervnega 

ojačevalca 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P50: identifikacija 

rezervnega 

ojačevalca 

 

 

3 4 

 

 

1 

    P51: ocena izbire za 

določitev rezervnih 

ojačevalcev 

 

 

3 4 

 

 

1 

    P52: redna ocena 

vrednosti rezervnih 

ojačevalcev 

 

 

3 4 

 

 

1 

 

T74: učinkovitost 

sistema žetoniranja 

(načrt ojačitve in 

ocena preferenc) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

P53: uporaba 

strategije za 

zagotovitev 

učinkovitega sistema 

žetoniranja 

 

 

 

 

3 4 

 

 

 

 

1 

 

Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor 

dražljajev in postopki  

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (strategij, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor dražljajev in 

postopki). Prisotne so rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja vzpostavitve nadzora 

dražljajev (vloga nadzora dražljajev, vloga zaporedja pri vzpostavitvi nadzora dražljajev, vloga 

diferencialnega treninga, krepitev odzivov v sklopu diferencialnega treninga, strategije za 

povečanje nadzora dražljaja), uporabe opore (uporaba in postopno opuščanje opor, uporaba 
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najlažje odstranjene opore, ojačitev odzivov brez opor), navodil (definicija navodila, oblike 

navodil), modelno učenje in posnemanje (definicija modela, način modelnega učenja, 

predpogoji za uspešno uporabo modela). 

Prav tako so bile prisotne rahle spremembe v praktičnem znanju s področja vzpostavitve 

nadzora dražljajev (vzpostavitev dražljajev kot diskriminativnih dražljajev), nudenje opore – 

pomoči (prepoznavanje priložnosti za nudenje opore, prepoznavanje oblike opore v različnih 

situacijah), navodil (podajanje učinkovitih besednih navodil, učenje odziva otroka na navodila) 

ter modelnega učenja in posnemanja (oblikovanje ciljnega vedenja, uporaba učenja preko 

modela).  

 

Tabela 48: Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih -  nadzor dražljajev in postopki 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Nadzor dražljajev: vzpostavitev nadzora dražljajev 

 

T75: vedenje pod 

nadzorom dražljajev 4 

 

 

5 

 

 

1 

P54: primer nadzora 

dražljajev lastnega in 

otrokovega vedenja 3 4 

 

 

1 

T76: vloga nadzora 

dražljajev 3 

 

5 

 

2 

 

  

 

T77: vloga 

zaporedja pri 

vzpostavitvi nadzora 

dražljajev 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

  

 

T78: vloga 

diferencialnega 

treninga 3 

 

 

5 

 

 

2 

 

  

 

T79: krepitev 

odzivov v sklopu 

diferencialnega 

treninga 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

P55: vzpostavitev 

nadzora dražljajev z 

uporabo ojačitve 3 4 

 

 

 

1 

 

   

P56: pravilna 

predstavitev 

dražljajev in 

ojačevalcev 3 4 

 

 

 

1 

 

   

P57: vzpostavitev 

dražljajev kot 

diskriminativnih 

dražljajev 3 5 

 

 

 

2 

T80: strategije za 

povečanje nadzora 

dražljaja 3 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

  

Nudenje opore (pomoči) 

T81: definicija opore 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P58: prepoznavanje 

priložnosti za nudenje 

opore 3 5 

 

 

2 

 

 

  P59: prepoznavanje 

oblike opore v 

različnih situacijah 3 5 

 

 

2 

 

 

  P60: nudenje opore 

za dosego želenega 4 5 
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vedenja 1 

T82: učenje nove 

spretnosti ob 

nudenju opore 4 

 

 

5 

 

 

1 

P61: nudenje opore 

po programu 

3 4 

 

 

1 

Uporaba opore 

T83: uporaba in 

postopno opuščanje 

opor 3 

 

 

5 

 

 

2 

P62: prepoznavanje 

odvisnosti od opor pri 

otroku 3 4 

 

 

1 

T84: načini uporabe 

opor 4 

 

5 

 

1 

 

   

T85: izbira primerne 

opore 4 

 

5 

 

1 

 

   

T86: odstranitev 

najmanjše opore 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

P63: prepoznavanje 

situacije odstranitve 

opore in primeri 

načinov 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

T87: načini 

odstranitve opor 4 

 

5 

 

1 

P64: postopno 

zmanjševanje opore 3 4 

 

1 

 

   

P65: povečanje 

stopnje opor glede na 

neuspeh otroka 3 4 

 

 

1 

 

   

P66: postopno 

zmanjševanje 

dražljajev 3 4 

 

 

1 

 

   

P67: postopno 

večanje časovne 

zakasnitve 3 4 

 

 

1 

T88: ojačitev 

odzivov brez opor 3 

 

5 

 

2 

P68: spodbujanje 

odzivov brez opor 4 5 

 

1 

T89: nudenje opore 

na nezavedni ravni 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P69: timsko delo 

3 4 

 

 

1 

T90: učinkovitost 

opore 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P70: prepoznavanje 

dejavnikov z vplivom 

na učinkovitost opore 3 4 

 

 

1 

Navodila        

T91: definicija 

navodila 

3 

 

 

5 

 

 

2 

P71: podajanje 

učinkovitih besednih 

navodil 3 5 

 

 

2 

T92: oblike navodil 3 5 2     

T93: učinkovitost 

navodil 4 

 

5 

 

1 

 

   

T94: uporaba 

navodil 4 

 

5 

 

1 

P72: učenje odziva 

otroka na navodila 3 5 

 

2 

T95: učinkovitost 

navodil v 

kombinaciji z 

drugimi postopki 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

   

Modelno učenje in posnemanje 

T96: definicija 

modela 3 

 

5 

 

2 

 

 

  

T97: način 

modelnega učenja 3 

 

5 

 

2 

P73: oblikovanje 

ciljnega vedenja 3 5 

 

2 

T98: predpogoji za 

uspešno uporabo 

modela 3 

 

 

5 

 

 

2 

P74: uporaba učenja 

preko modela 

3 5 

 

 

2 

T99: lastnosti 

modela za uspeh pri 

učenju otroka 4 

 

 

5 

 

 

1 

P75: izbira modelov 

4 5 

 

 

1 
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P76: oblikovanje 

aktivnosti z vidika 

otroka 4 5 

 

 

1 

T100: učinkovitost 

modelnega učenja v 

kombinaciji z 

drugimi postopki 4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P77: postopki za 

izboljšanje 

učinkovitosti 

modelnega učenja 3 4 

 

 

 

1 

 

Povečanje želenega vedenja: Kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; 4-stopenjsko 

zaporedje in učenje kompleksnega vedenja 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; zaporedje štirih stopenj in 

učenje kompleksnega vedenja). Prisotne so rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja 

uporabe 4-stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje (definicija 4-stopenjskega 

zaporedja, vzbuditev ciljnega vedenja z diskriminativnim dražljajem, poznavanje ciljnega 

odziva in izvedbe pred pričetkom, nehote izzvano vedenje, uporaba skrolinga (pomikanje od 

napačnih odzivov k pravilnemu), čas pojavitve odziva, opredelitev posledice pri poučevanju, 

postopki v primeru nepravilnega odziva oziroma odsotnosti odziva, definicija naravnega učenja 

NET in naključnega učenja IT,  pedagoška praksa znotraj celotnega programa učenca), učenje 

kompleksnih vedenj (postopek oblikovanja:  opredelitev oblikovanja, opredelitev uporabe 

oblikovanja, definicija oblikovanja, definicija približka zaporednih vedenj, razlika med 

diferencialnim ojačevanjem in oblikovanjem), analiza naloge in postopek veriženja 

(opredelitev vedenjske verige, poznavanje in ocena odzivov kompleksnega vedenja).  

Prav tako so prisotne rahle spremembe v praktičnem znanju s področja uporabe 4-stopenjskega 

zaporedja za učinkovito poučevanje (reakcija na skroling odziv - pomikanja od napačnih 

odzivov k pravilnemu, uporaba opor in postopek odprave napak po programu, spontano učenje, 

priprava gradiva, vodenje podatkov, nudenje opore na začetku obravnave, priprava kombinacije 

zahtevnosti nalog), učenje kompleksnih vedenj (postopek oblikovanja: uporaba tehnike 

oblikovanja za nove oblike vedenja, upoštevanje navodil za izvedbo postopka oblikovanja, 

operativna opredelitev ciljnega vedenja, opredelitev začetnega vedenja, okrepitev zaporednega 

približka), analiza naloge in postopek veriženja (analiza kompleksnega ciljnega vedenja, 

uporaba postopka veriženja po programu).  
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Tabela 49: Povečanje želenega vedenja: kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; 4- stopenjsko zaporedje in učenje 

kompleksnega vedenja 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Uporaba 4-stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje 

T101: definicija 4-

stopnejskega 

zaporedja 3 5 

 

 

2 

P78: uporaba 4-

stopenjskega 

zaporedja za učenje 3 4 

 

 

1 

 

   

P79: prepoznavanje 

težav pri uporabi 4-

stopenjskega 

zaporedja 3 4 

 

 

 

1 

 

   

P80: uporaba 

strategij, ki vplivajo 

na vedenje otroka 3 4 

 

 

1 

T102: vzbuditev 

ciljnega vedenja z 

diskriminativnim 

dražljajem 3 5 

 

 

 

2 

 

   

T103: poznavanje 

ciljnega odziva in 

izvedbe 4-

stopenjskega 

zaporedja pred 

pričetkom 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

   

 

T104: nehote 

izzvano vedenje 3 5 

 

 

2 

P81: reakcija na 

odziv otroka ob 

neprimernem vedenju 3 4 

 

 

1 

T105: uporaba 

skrolinga - 

pomikanje od 

napačnih k 

pravilnemu odzivu 3 5 

 

2 

P82: reakcija na 

skroling odziv - 

pomikanje od 

napačnih k 

pravilnemu odzivu 3 5 

 

2 

T106: čas pojavitve 

odziva 3 5 

 

2 

 

   

T107: opredelitev 

posledice pri 

poučevanju 3 5 

 

 

2 

 

   

T108: izvedba 

posledic v skladu z 

zahtevami programa 4 5 

 

 

1 

P83: izvedba posledic 

v skladu s 

programom 3 4 

 

 

1 

T109: postopki v 

primeru 

nepravilnega odziva 

oziroma odsotnosti 

odziva 3 5 

 

 

 

 

2 

P84: sledenje 

postopku odprave 

napak 

3 4 

 

 

 

 

1 

T110: definicija 

treninga posamičnih 

poskusov učenja 

DTT  4 5 

 

 

 

1 

P85: uporaba opor in 

postopek odprave 

napak po programu 

3 5 

 

 

 

2 

T111: definicija 

naravnega učenja 

NET in naključnega 

učenja IT 3 5 

 

 

 

2 

 

 

 

P86: spontano učenje 3 5 

 

 

 

2 

T112: upravljanje z 

učnim materialom in 

zbiranje podatkov 

4 5 

 

 

 

1 

 

P87: vzdrževanje 

urejenega učnega 

okolja 4 5 

 

 

 

1 
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T113: pedagoška 

praksa znotraj 

celotnega programa 

učenca 3 5 

 

 

 

2 

 

 

P88: priprava 

materialov za učenje 4 5 

 

 

 

1 

    P89: priprava gradiva 3 5 2 

 

   

P90: vodenje 

podatkov 3 5 

 

2 

 

   

P91: nudenje opore 

na začetku obravnave 3 5 

 

2 

 

   

P92: priprava 

kombinacije 

zahtevnosti nalog 3 5 

 

 

2 

Učenje kompleksnih vedenj 

Oblikovanje 

T114: opredelitev 

oblikovanja 3 5 

 

2 

 

   

T115: opredelitev 

uporabe oblikovanja 

3 5 

 

 

2 

P93: uporaba 

oblikovanja za nove 

oblike vedenja 3 5 

 

 

2 

T116: definicija 

oblikovanja 

3 5 

 

 

2 

P94: upoštevanje 

navodil za izvedbo 

postopka oblikovanja 3 5 

 

 

2 

T117: operativna 

opredelitev ciljnega 

vedenja 4 5 

 

 

1 

P95: operativna 

opredelitev ciljnega 

vedenja  3 5 

 

 

2 

T118: definicija 

približka zaporednih 

vedenj 3 5 2 

P96: opredelitev 

začetnega vedenja 

3 5 2 

 

   

P97: opredelitev 

približka končnemu 

vedenju 3 4 

 

 

1 

 

   

P98: okrepitev 

zaporednega 

približka 3 5 

 

 

2 

 

   

P99: določitev 

premika na naslednji 

približek 3 4 

 

 

1 

T119: razlika med 

diferencialnim 

ojačevanjem in 

oblikovanjem 3 5 

 

 

 

2 

 

   

Analiza nalog in postopek veriženja 

T120: opredelitev 

vedenjske verige 

3 5 

 

 

 

2 

P100: podajanje 

primerov 

kompleksnega 

vedenja 4 5 

 

 

 

1 

T121: sestava 

vsakodnevnih veščin 

kompleksnega 

vedenja 4 5 

 

 

 

1 

P101: razdelitev 

kompleksnega 

vedenja 

4 5 

 

 

 

1 

T122: opredelitev 

analize naloge 

4 5 

 

 

1 

P102: analiza 

kompleksnega 

ciljnega vedenja 3 5 

 

 

2 

T123: poznavanje in 

ocena odzivov 

kompleksnega 

vedenja 3 5 

 

 

 

2 

 

   

T124: vsebina 

postopkov za učenje 

kompleksnega 4 5 

 

 

 

P103: uporaba 

postopka veriženja po 

programu 3 5 
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vedenja 1 2 

 
 

Povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (pomen razvoja področja jezika). Manjši spremembi v teoretičnem znanju 

sta prisotni na področju razvrstitve verbalnega vedenja pri kompetencah intraverbalnega 

vedenja (opredelitev intraverbalnega vedenja ter intraverbalnih spretnosti kot osnove 

pogovora). Prav tako je prisotna manjša sprememba v praktičnem znanju na področju pobud 

(prepoznavanje in uporaba motivacijskih dejavnosti za učenje podajanja pobud).  

 

Tabela 50: Povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T125: opredelitev 

jezika 4 5 

 

1 

 

   

T126: uporaba besed 

v različne namene 4 5 

 

1 

 

   

T127: opredelitev 

verbalnega vedenja 4 5 

 

1 

 

   

T128: oblike 

verbalnega vedenja 

4 5 

 

 

 

1 

P104: primer lastnega 

in otrokovega 

neverbalnega vedenja 

4 5 

 

 

 

1 

T129: alternativna 

podporna 

komunikacija 

4 5 

 

 

 

 

1 

P105: 

individualizirana 

uporaba 

komunikacijskega 

sistema 4 5 

 

 

 

 

1 

T130: vpliv 

dejavnikov na 

komunikacijski 

sistem  4 5 

 

 

 

1 

 

P106: izbira 

komunikacijskega 

sistema 4 5 

 

 

 

1 

T131: napredek v 

razvoju jezika z 

uporabo 4-

stopenjskega 

zaporedja 4 5 

 

 

 

1 

 

   

Razvrstitev verbalnega vedenja 

T132: funkcija 

verbalnega vedenja 4 5 

 

1 

    

Pobude 

T133: opredelitev 

pobude 4 5 

 

1 

 

P107: primer pobude 4 5 

 

1 

T134: pomen 

razvoja pobude 

4 5 

 

 

 

 

1 

P108: prepoznavanje 

in uporaba 

motivacijskih 

dejavnosti za učenje 

pobude 3 5 

 

 

 

 

2 
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T135: uporaba 

pobude v zgodnjem 

učenju 4 5 

 

 

1 

P109: pobude v 

zgodnjem učenju 

3 4 

 

 

1 

Eholalija 

T136: opredelitev 

eholalije 4 5 

 

1 

P110: primer 

eholalije 4 4 

 

1 

T137: uporaba 

eholalije 

4 5 

 

 

1 

P111: uporaba 

eholalije kot oblike 

opore 3 4 

 

 

1 

Komentiranje 

T138: opredelitev 

komentarja 

4 5 

 

 

 

1 

P112: primer 

komentiranja lastnega 

in otrokovega 

vedenja 3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Intraverbalna komunikacija 

T139: opredelitev 

intraverbalne 

komunikacije 3 5 2 

P113: primer 

intraverbalnega 

vedenja 3 

 

4 

 

1 

T140: intraverbalne 

spretnosti kot 

osnova pogovora 

3 5 2 

P114: uporaba 

intraverbalnega 

vedenja za razvoj 

spretnosti pogovora 3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

Upad vedenja: utemeljitev obravnave, izbire in spremljanja 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje). Prisotne so rahle spremembe v 

teoretičnem znanju z vseh področij, kamor uvrščamo utemeljitev obravnave (posredovanje v 

primeru upada vedenja, upad vedenja s temelji na opisu in oceni, program s ciljem za upad 

neželenega in povečanje želenega vedenja, opredelitev opisne funkcionalne ocene vedenja, 

vodenje opisne funkcionalne ocene, vrste opisne funkcionalne ocene, neposredno ocenjevanje, 

neposredno ocenjevanje vsebuje ocenjevalne lestvice in intervjuje), definiranja ciljnega vedenja 

(definiranja ciljnega vedenja) ter spremljanje in spreminjanje ciljev (spremljanje in 

spreminjanje ciljev). Prav tako so se pokazale rahle spremembe v praktičnem znanju s področja 

utemeljitve obravnave (podajanje jasnih in objektivnih podatkov, vodenje in beleženje 

podatkov) ter definiranja ciljnega vedenja (uporaba merila uspešnosti).  

 

Tabela 51: Upad vedenja - utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Utemeljitev obravnave 

T141: posredovanje 

v primeru upada 

vedenja 3 

 

 

5 

 

 

2 

 

   

T142: upad vedenja 

temelji na opisu in 

oceni 3 

 

 

 2 
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5 

T143: program s 

ciljem za upad 

neželenega in 

povečanje  želenega 

vedenja 3 

 

 

 

 

5 2 

 

   

T144: opredelitev 

opisne funkcionalne 

ocene vedenja 3 

 

 

5 2 

 

   

T145: vodenje 

opisne funkcionalne 

ocene 3 

 

 

5 2 

 

   

T146: vrste opisne 

funkcionalne ocene   3 

 

5 2 

 

   

 

   

P116: podajanje 

jasnih in objektivnih 

podatkov 3 

 

 

5 2 

T147: neposredno 

ocenjevanje 3 

 

5 2 

P117: vodenje in 

beleženje podatkov 3 

 

5 2 

T148: neposredno 

ocenjevanje s 

pomočjo 

ocenjevalnih lestvic 

in intervjujev 3 

 

5 2 

 

   

Definiranje ciljnega vedenja 

T149: definiranje 

ciljnega vedenja 3 

 

5 2 

P118: uporaba merila 

uspešnosti 2 

 

4 2 

Spremljanje in spreminjanje ciljev 

T150: spremljanje in 

spreminjanje ciljev 3 

 

5 2 

P119: vodenje 

podatkov 3 

 

4 1 

 

Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (strategije, ki temeljijo na posledicah). Prisotne so rahle spremembe v teoretičnem 

znanju s področja prepoznavanje in vzdrževanje ojačevalcev (ojačevanje vedenja, povečanje 

neželenega vedenja z negativnim ojačevanjem, identifikacija ojačevalca neželenega vedenja, 

diferencialno ojačevanje alternativnega vedenja, postopek DRA in izničenje) ter izničenja 

(opredelitev izničenja, odstranitev ojačevalca v postopku izničenja, razlika med izničenjem in 

ignoriranjem, izničenje v kombinaciji z izbruhom, etični vidik izničenja). Prav tako so bile 

prisotne rahle spremembe v praktičnem znanju s področja prepoznavanja in vzdrževanja 

ojačevalcev (identifikacija primera pozitivnega ojačevanja vedenja, identifikacija primera 

negativnega ojačevanja vedenja) ter izničenja (primer postopka izničenja pri otroku, primer 

postopka izničenja neželenega vedenja).  
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Tabela 52: Upad vedenja – strategije, ki temeljijo na posledicah 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Prepoznavanje in vzdrževanje ojačevalcev 

T151: ojačevanje 

vedenja 3 5 

 

2 

    

T152: ojačevanje 

neželenega vedenja 4 5 

 

1 

    

 

T153: oblike 

neželenih vedenj 4 5 

 

 

1 

P120: identifikacija 

primera pozitivnega 

ojačevanja vedenja 2 4 

 

 

2 

T154: povečanje 

neželenega vedenja z 

negativnim 

ojačevanjem 3 5 

 

 

 

2 

P121: identifikacija 

primera negativnega 

ojačevanja vedenja 

2 4 

 

 

 

2 

T155: identifikacija 

ojačevalca 

neželenega vedenja 3 5 

 

 

2 

 

  

 

 

 

T156: diferencialno 

ojačevanje 

alternativnega 

vedenja 3 5 

 

 

 

 

 

2 

P122: upoštevanje 

navodil postopka 

diferencialnega 

ojačevanja 

alternativnega 

vedenja  3 4 

 

 

 

 

 

1 

T157: postopek 

diferencialnega 

ojačevanja 

alternativnega 

vedenja in izničenje 3 5 

 

2 

    

Izničenje 

 

T158:opredelitev 

izničenja 3 5 

 

 

2 

P123: primer 

postopka izničenja pri 

otroku 2 4 

 

 

2 

T159: odstranitev 

ojačevalca v 

postopku izničenja 3 5 

 

 

2 

P124: primer 

postopka izničenja 

neželenega vedenja 2 4 

 

 

2 

T160: razlika med 

izničenjem in 

ignoriranjem 3 5 

 

 

2 

 

  

 

T161: izničenje v 

kombinaciji z 

izbruhom 3 5 

 

 

2 

 

 

P125: primer izbruha 3 4 

 

 

1 

T162: etični vidik 

izničenja 3 5 

 

2 

P126: sledenje 

programu 3 4 

 

1 

T163: doslednost pri 

postopku izničenja 4 5 

 

1 

    

 

Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih). Prisotne so rahle spremembe v 

teoretičnem znanju s področja strategij, ki temeljijo na predhodnih dražljajih (opredelitev 

strategij, ki temeljijo na predhodnih dražljajih, motivacijska dejavnosti in nadzor dražljajev) ter 
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neodvisne ojačitve (opredelitev neodvisne ojačitve). Prav tako so se pokazale rahle spremembe 

v praktičnem znanju s področja strategij, ki temeljijo na predhodnih dražljajih (primer 

dražljajev, ki vzbudijo neželeno vedenje otroka).  

 

Tabela 53: Upad vedenja – strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

T164: opredelitev 

strategij, ki temeljijo 

na predhodnih 

dražljajih 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

    

T165: motivacijska 

dejavnost in nadzor 

dražljajev 

3 5 

 

 

 

2 

P127: primer 

dražljajev, ki vzbudi 

neželeno vedenje 

otroka 2 4 

 

 

 

2 

T166: slabosti 

strategij, ki temeljijo 

na predhodnih 

dražljajih 4 5 

 

 

 

1 

    

Neodvisna ojačitev 

T167: opredelitev 

neodvisne ojačitve 

3 5 2 

P128: izvedba 

postopka po 

programu 2 3 

 

 

1 

 

Merjenje vedenja in prikaz podatkov 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

merjenja vedenja in prikaza podatkov. Prisotne so rahle spremembe v teoretičnem znanju s 

področja postopkov  merjenja vedenja (načini vodenja podatkov) in prikaza podatkov (podatki 

začetnega stanja, meritve so osnova učinkovite intervencije). Prav tako so prisotne rahle 

spremembe v praktičnem znanju s področja postopkov merjenja vedenja (uporaba pripomočkov 

za merjenje vedenja, dosledno zbiranje podatkov po navodilih) ter prikaza podatkov (vodenje 

podatkov začetnega stanja, uporaba podatkov).  

 

Tabela 54: Merjenje vedenja in prikaz podatkov 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Postopki merjenja vedenja 

T168: pripomočki za 

merjenje vedenja 

4 5 

 

 

1 

P129: uporaba 

pripomočkov za 

merjenje vedenja 2 4 

 

 

2 

T169: načini 

vodenja podatkov 

3 5 

 

 

2 

P130: dosledno 

zbiranje podatkov po 

navodilih 2 4 

 

 

2 
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Prikaz podatkov 

T170: podatki 

začetnega stanja 

3 5 

 

 

2 

P131: vodenje 

podatkov začetnega 

stanja 2 4 

 

 

2 

T171: meritve so 

osnova učinkovite 

intervencije 3 5 

 

 

2 

P132: uporaba 

podatkov 

2 4 

 

 

2 

 

Postopki za spremembo vedenja: posplošitev in vzdrževanje 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

postopkov za spremembo vedenja (posplošitev in vzdrževanje). Prisotne so rahle spremembe v 

teoretičnem znanju s področja vzdrževanja (načrtovanje vzdrževanja vedenja, opredelitev 

vzdrževanja vedenja), posplošitve (opredelitev posplošitve, pomen načrtovanja posplošitve), 

tipi posplošitve (tipi posplošitve, opredelitev posplošitve) ter spodbujanje posplošitve 

(strategije spodbujanja posplošitve). V praktičnem znanju se je pokazala manjša sprememba 

zgolj na področju tipov posplošitve (uporaba strategij nudenja opore).  

 

Tabela 55: Postopki za spremembo vedenja: posplošitev in vzdrževanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Vzdrževanje        

 

 

T172: načrtovanje 

vzdrževanja vedenja 3 5 

 

 

 

2 

P133: vključitev 

posplošitve in 

vzdrževanja v učno 

obravnavo 3 4 

 

 

 

1 

T173: opredelitev 

vzdrževanja vedenja 3 5 

 

2 

P134: zbiranje in 

spremljanje podatkov 3 4 

 

1 

Posplošitev        

 

T174: opredelitev 

posplošitve 3 5 

 

 

2 

P135: prehod na 

spontani urnik 

ojačevanja 3 4 

 

 

1 

T175: pomen 

načrtovanja 

posplošitve 3 5 

 

 

2 

 

P136: vključitev 

spontanega učenja 3 4 

 

 

1 

Tipi posplošitve        

T176: tipi 

posplošitve 3 5 

 

2 

    

 

 

T177: opredelitev 

posplošitve 3 5 

 

 

 

2 

P137: povečanje 

števila dražljajev in 

krepitev pravilnega 

odziva 3 4 

 

 

 

1 

T178: učinek 

posplošitve 4 5 

 

1 

P138: primer 

posplošitve odziva 3 4 

 

1 

 

  

 P139: uporaba 

strategij nudenja 

opore 3 5 

 

 

2 

T179: cilj 

posplošitve 4 5 

 

1 

    

Spodbujanje posplošitve 
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T180: strategije 

spodbujanja 

posplošitve 3 5 

 

 

2 

 

P140: predstavitev 

učnega gradiva 3 4 

 

 

1 

    P141: spreminjanje in 

kategoriziranje nalog 

obravnave 3 4 

 

 

1 

    P142: spreminjanje 

lokacije obravnave 4 5 

 

1 

    P143: vključitev 

učnih priložnosti v 

vsakodnevne 

dejavnosti 4 5 

 

 

 

1 

    P144: povečanje 

učnih priložnosti 3 4 

 

1 

    P145: učenje 

samostojnega iskanja 

in zahteve spontane 

ojačitve otroka 3 4 

 

 

 

1 

 

 

Postopki za spremembo vedenja: strategije uravnavanja 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

postopkov za spremembo vedenja (strategije uravnavanja). Prisotne so rahle spremembe, ki pa 

se pojavijo na celotnem teoretičnem področju pri vseh kompetencah (opredelitev 

samoobvladovanja, samoobvladovanje v povezavi s samopomočjo in neodvisnostjo ter vidik 

samoobvladovanja). Na praktičnem področju ni prisotnih manjših sprememb v znanju.  

 

Tabela 56: Postopki za spremembo vedenja – strategije uravnavanja 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T181: opredelitev 

uravnavanja 3 5 

 

2 

P146: podpora 

uravnavanju 

2 3 1 

T182: uravnavanje v 

povezavi s 

samopomočjo in 

neodvisnostjo 

3 5 

 

 

 

 

2 

    

 

T183: vidik 

uravnavanja 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

2 

P147: pomoč otroku 

pri uporabi postopka 

uravnavanja 

2 3 1 
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Samoocena strokovne kompetentnosti SRP s področij splošnih kompetence, splošnih 

kompetenc v vzgoji in izobraževanju ter predmetno specifičnih kompetenc s področja VP 

pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP. 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo lestvice za samooceno  

strokovne kompetentnosti.  

 

Splošne (generične) kompetence 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja splošnih (generičnih) kompetenc.  

Tabela 57: Splošne (generične) kompetence 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

1. Zmožnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo 3 3 1 

2. Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje 

problemov 2 3 2 

3. Fleksibilna uporaba znanja v praksi 2 3 2 

4. Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, 

(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost 2 2 1 

5. Splošna razgledanost, zmožnost komuniciranja s 

strokovnjaki z drugih strokovnih in znanstvenih področij 2 3 2 

6. Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega 

napredovanja in strokovnega usposabljanja 3 3 1 

7. Informacijska pismenost 2 2 1 

8. Zmožnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in 

načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov 3 3 1 

9. Komuniciranje v tujem jeziku 2 2 1 

 

Splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju 

 

Pri SRP B ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja splošnih (generičnih) kompetenc 

v vzgoji in izobraževanju.  

 

Tabela 58: Splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

10. Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej 

procesov v vzgoji in izobraževanju) 2 3 2 

11. Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije 3 3 1 

12. Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in 

potreb posameznika 3 3 1 

13. Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih fi- 

lozofskih in zgodovinskih temeljih 2 3 2 
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14. Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela 

(zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki 

vzgojno-izobraževalnega dela) 2 3 2 

15. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

vzgoji in izobraževanju 2 2 1 

16. Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, 

obvladovanje profesionalno-etičnih vprašanj 3 3 1 

17. Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, 

nediskriminatorno delo, multikulturalnost 3 3 1 

 

Splošne (generične) kompetence, vezane na področje VP 

 

Pri SRP B so se pokazale znatne spremembe v znanju s področja predmetno specifičnih 

kompetenc, vezanih na področje VP (21. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z OPP). 

Pri vseh ostalih kompetencah tovrstnega področja so bile prisotne rahle spremembe v znanju.  

 

Tabela 59: Predmetno specifične kompetence, vezane na področje VP 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

18. Poznavanje vsebine in metodike področja 2 3 2 

19. Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega 

in didaktičnega znanja na predmetnem področju 1 2 2 

20. Interdisciplinarno povezovanje vsebin 1 2 2 

21. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z OPP 1 3 3 

22. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine 1 2 2 

23. Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, 

usposabljanje učencev za učinkovito učenje 1 2 2 

24. Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in 

dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij 1 2 2 

25. Komuniciranje s strokovnjaki z različnih VIZ področij 2 3 2 

26. Sodelovanje s starši 2 3 2 

27. Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno 

institucijo in socialnim okoljem sistemsko gledanje in 

delovanje 1 2 2 

28. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. 

skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju 

okolijskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) 2 3 2 
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Vključevanje podpornega vedenjskega načrta SRP v individualiziran program otroka z 

MAS pred vključitvijo v model SI-VP   

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo analize individualiziranega 

programa otroka z MAS. Kode smo opredelili po kriterijih, predstavljenih v nadaljevanju. 

Prikazana je analiza podatkov IP-ja, vezana na RV2.  

 

Ugotavljamo, da izbrane vsebine IP-ja otroka z MAS B, pripravljenega s strani SRP B, 

vključujejo določene elemente podpornega vedenjskega načrta. IP otroka z MAS B vsebuje 

vsebine opredelitve neželenega vedenja (operativna opredelitev neželenega vedenja), vsebine 

opazovanje neželenega vedenja otroka in iskanja vzroka zanj (funkcionalna ocena neželenega 

vedenja),  opredelitev okoliščin pojava vedenja (sprožilci neželenega vedenja), opredelitev 

motivatorjev otroka z MAS (vzdrževanje spremenljivk), učenje novih vedenj otroka z MAS in 

strategije ojačevanja želenega vedenja (poučevanje alternativnih vedenj), prilagoditve SRP in 

okoliščine umiritve otroka (prilagoditve), opora SRP ter strategije preprečitve neželenega 

vedenja otroka z MAS (strategije reagiranja učitelja za zmanjšanje neželenega vedenja). IP je 

prav tako vključeval vsebine močnih področij otroka z MAS ter njegovih primanjkljajev in 

opredelitev napredka otroka z MAS. Nikjer nismo zasledili vsebin področja opredelitve 

primernega ciljnega vedenja ter strategij reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega 

vedenja.  

 

Tabela 60: Izpis opredelitve vedenja otroka z MAS B v sklopu IP-ja 

Zapis v IP-ju Pojem  Kategorija Krovna kategorija 

Globalna ocena funkcioniranja 

 

Čas – druga polovica septembra 

in oktober – je bil za otroka zelo 

neugoden. Dnevno smo 

spremljali njegove odzive in 

iskali vzroke jokavosti (od 2 do 

3- krat na dan), razdražljivosti, 

nemira. Deček je imel gliste 

(ugotovila mama 4.10. zvečer) in 

po terapiji se je stanje 

normaliziralo. Po jesenskih 

počitnicah je tako začel lepo 

delati, a se je 12.11. 2014 pri 

dečku po malici pojavil prvi 

epileptični napad.  

 

V dopoldanskem času je kar 

umirjen, še vedno pa (čeprav ne 

tako pogosto in intenzivno) 

Dnevno spremljanje 

odzivov otroka 

Iskanje vzrokov 

Jokavost 

Razdražljivost 

Nemir 

Gliste 

Normalizirano stanje 

Epileptični napad 

 

 

 

 

 

 

 

Dopoldanski čas 

Umirjenost 

Spremljanje vedenja 

otroka s strani SRP 

 

Iskanje vzrokov 

 

Opredelitev vedenja 

otroka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opredelitev časa 

pojavljanja vedenja 

 

Opazovanje 

neželenega vedenja 

otroka in iskanje 

vzroka 

 

Opredelitev 

neželenega vedenja 

 

Opredelitev okoliščin 

pojava vedenja 

 

Napredek otroka 

 

Okoliščine umiritve 

otroka 

 

Opora SRP 

 

Učenje novih vedenj 

otroka z MAS 
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postane po kosilu razigran: 

brezciljno teka, se smeji, udarja z 

dlanjo po sošolcih, učiteljicah 

(udarjanje po hrbtu, glavi, zadnji 

plati, stopalih). Umiri se, da sedi 

na stolu za mizo, ki jo ima v kotu 

in odrasel nasproti njega (božanje 

po rokah, masiranje, nežno 

prigovarjanje) ter tudi včasih ob 

zvokih nežne glasbe.  

Na sprehodu dovoli, da ga vodimo 

za roko oz. se drži za voziček in 

roko imamo na njegovi.  Z drugo 

roko redkeje posega po 

predmetih, travi, vejicah, saj ga 

učimo, da da roko v žep. Tako ne 

tolče več po avtih ali po 

mimoidočih ljudeh, kar se je 

dogajalo lani. 

Za sporazumevanje ne uporablja 

govora, ampak na svoj način, ki ni 

več tako agresiven, nakaže kaj 

želi. Vedno bolj  vzpostavlja 

očesni kontakt – čeprav še vedno 

kratek, pogosto  pride do odrasle 

osebe, se nanjo nežno nasloni, 

dotakne z roko ali pa zgolj nakaže, 

da bi se rad dotaknil in čaka odziv. 

Še vedno pa udarja z dlanjo in na 

ta (neprimeren) način komunicira, 

še posebno po kosilu, ko postane 

razigran. Ob povabilu se pestuje, 

ob tem občuti ugodje in se 

smehlja. Včasih začne narahlo 

ščipati po vratu in se ob tem 

smehlja. 

Samoiniciativno ne prime pisala v 

roko. Raje kot pisala ima prstne 

barve ter slano testo in druge 

modelirne AMe, paziti pa je treba, 

da jih ne ponese v usta; mečka in 

trga papir. Pri vsem tem deček 

občasno fiksira pogled in sledi 

gibanju roke na ploskvi. Ob 

opozorilu ''ošvigne''  z očmi list 

papirja, slikanico, predmet v moji 

roki, osebo. Zadnje čase prime 

kakšen predmet na tleh (npr. 

balon) in se z njim igra; plastično 

žival in jo nosi v rokah po razredu 

ter jo potresava, z lončka vzame 

svinčnik in ga daje v usta ali nosi 

v rokah.  

Še vedno (ampak redkeje) pobira 

stvari po tleh ali iz koša za smeti 

(papirnate trakove, slamico, 

palčko) in potem se s predmetom 

Vedenje prisotno manj 

pogosto in manj 

intenzivno 

Čas po kosilu 

Razigranost 

Brezciljno tekanje 

Smeh 

Udarjanje drugih z dlanjo  

Umiritev 

 

 

Vodenje za roko 

Pridržanje vozička  

Vedenje redkeje prisotno 

Poseganje po predmetih 

Učenje dajanja roke v žep 

Upad tolčenja v 

primerjavi z lanskim 

letom 

 

 

Sporazumevanje 

Ni govora 

Svoj način 

Manj agresije 

Vzpostavljanje kontakta 

Pristop do odraslega 

Nežen dotik 

Udarjanje z dlanjo 

Neprimeren način 

komunikacije 

Po kosilu 

Razigranost 

Ugodje 

Smeh 

Ščipanje 

Smeh 

 

 

 

Ni samoinciativnosti  

Želen senzorni material 

Preprečitev neželenega 

vedenja 

Vzpostavitev pogleda 

Sledenje gibanju roke 

Opozorilo SRP 

Potresavanje predmetov 

Odnašanje predmetov v 

usta 

 

 

 

 

 

 

 

Pobiranje stvari po tleh 

Redkeje prisotno 

neželeno vedenje 

Opredelitev 

napredka otroka 

 

Opredelitev vedenja 

otroka 

 

Okoliščine umiritve 

otroka 

 

 

 

Nudenje opore SRP 

 

Upad neželenega 

vedenja 

 

Učenje 

alternativnega 

vedenja 

 

 

Pomanjkljive 

veščine 

komunikacije 

otroka 

 

Upad neželenega 

vedenja 

 

Opredelitev 

neželenega vedenja 

 

Čas pojava 

neželenega vedenja 

 

 

 

 

 

 

Motivatorji otroka 

 

Preprečitev 

neželenega vedenja 

 

Opredelitev 

prisotnega 

neželenega vedenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opredelitev 

neželenega vedenja 

 

 

Primanjkljaji otroka z 

MAS 

 

Motivatorji otroka z 

MAS 

 

Strategije preprečitve 

neželenega vedenja 

otroka z MAS 

 

 

Močna področja 

otroka z MAS 

 

Prilagoditve SRP  

 

Strategije ojačevanja 

želenega vedenja 
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igra bolj po zraku. Frcanje sline 

ni tako pogosto. Deček se 

najbolje počuti zunaj, na prostem 

v atriju, ko ni voden. Tudi na 

sprehodu je zadovoljen in bolj 

umirjen, a potrebuje stalno 

opozarjanje, da ne sega po 

stvareh.  

 

Rad puli travo in rastline ter jih 

okuša v ustih, v atriju in na 

sprehodu. Ob usmerjeni igri si 

poda žogo, jo brcne, ko jo ima 

pred seboj, prestopa čez ovire, 

hodi po dvignjenih ploskvah, se 

kotali, se spusti po toboganu, pri 

guganju se umiri in tu vztraja 

najdlje. Je spreten pri plezanju, 

spleza lahko zelo visoko (ob 

ograji, okenska polica, miza za 

namizni tenis). Potrebuje nadzor 

in vodenje, drugače aktivnost 

hitro opusti. Rad ima veliko žogo, 

pogosto se na njej valja. Na 

trampolinu samostojno poskače, 

še raje ima, da ga držiš za roke in 

potem skače veliko časa, se smeji. 

Obožuje, da ga nekdo lovi in ob 

prenehanju pride lovilca sam iskat 

(igra). Rad pleše ob glasbi tako, da 

ga držim v naročju. Rad visi z 

glavo navzdol, tako, da ga 

dvignemo za noge. 

Prilagoditve 

Socio-emocionalno področje, 

osebna prilagojenost: 

Prilagajanje dela otrokovemu 

razpoloženju, naravnano na 

njegovo dobro počutje znotraj 

šole. Omogočiti čim več kontakta 

s sošolci preko njemu ljubih 

aktivnosti (ples, glasba). 

Preprečevati izbruhe jeze in stiske 

s predhodnim naznanjanjem 

sprememb, novosti, dejavnosti. 

Miza ob oknu kot pomoč pri 

navajanju na sedenje. Omogočiti 

mu dodaten čas. Nagrajevanje  

(vrvica, igra v atriju). 

Manj pogosta prisotnost 

vedenja 

Počutje dečka 

Na prostem  

Atrij 

Zadovoljstvo na sprehodu 

Večja umirjenost 

Potreba po stalnem 

opozorilu 

 

 

Puljenje trave 

Okušanje 

Atrij, prostor 

 

 

 

 

 

 

 

Spretnost plezanja 

Potreba nadzora 

Opustitev aktivnosti 

Veselje do žoge 

Valjanje 

Trampolin 

Skakanje 

Drža za roke 

Skakanje 

Oboževanje 

Lovljenje 

Ples 

Drža v naročju 

 

 

 

Prilagajanje 

Razpoloženje otroka 

Dobro počutje 

Šola 

Omogočanje kontakta 

Sošolci 

Ljube aktivnosti 

Preprečitev izbruha jeze, 

stiske 

Predhodna naznanitev 

sprememb 

Novosti 

Dejavnosti 

Miza ob oknu 

Pomoč 

Dodaten čas 

Nagrajevanje 

Upad neželenega 

vedenja 

 

Opredelitev 

okoliščin 

 

Strategije za 

preprečitev 

neželenega vedenja 

 

Opredelitev 

neželenega vedenja 

Opredelitev 

okoliščin 

Zmožnosti otroka 

ob opori SRP 

 

 

 

Močna področja 

otroka 

Potreba po nadzoru 

in vodenju 

Opuščanje 

aktivnosti 

Veselje do gibalnih 

aktivnosti 

Sprejemanje fizične 

opore 

Veselje do igre 

lovljenja 

Veselje do plesa 

 

 

 

 

Prilagoditve SRP 

Usmerjenost k 

dobremu počutju 

Omogočiti izkušnje 

Strategije 

preprečitve 

neželenega vedenja 

Prilagoditve 

prostora 

Časovne 

prilagoditve 

Strategije 

ojačevanja 
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Prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

SRP B je med posameznimi sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP v sklopu 

delovne osebne mape opisno opredelil naslednje prednosti implementacije VP v prakso: 

pridobitev novega znanja s področja obravnave vedenja in implementacija v prakso, večji 

pomen timskega pristopa, boljše sodelovanje s starši in njihovo zadovoljstvo, večji pomen 

beleženja vedenja in uporabe instrumentarijev, boljši napredek in vzdrževanje novega znanja 

otroka z MAS, prednost objektivnega pristopa, pridobitev veščin organizacije in 

komunikacije ter naklonjenost VP s strani SRP-ja in okolice.  

 

Tabela 61: Zapis prednosti VP pri pedagoškem delu v osebni mapi s strani SRP B 

Vsebina osebne mape Pojem Kategorija Krovna 

kategorija 

Pomembno se  je poglobiti v 

razumevanje, zakaj se neko vedenje 

pojavlja pri posameznem otroku, na 

kakšen način in koliko časa je izraženo.  

Pomemben faktor se mi zdi tudi, kako in 

zakaj je moteče za okolico. 

Pomemben je timski pristop, kako vsak 

član tima vidi določeno obliko vedenja.   

Poglobitev 

Razumevanje vzroka 

vedenja 

Način in čas pojava 

vedenja 

Pomen razumevanja 

motečega vedenja za 

okolico 

Pomen timskega 

pristopa 

Doprinos posameznega 

člana 

Poglobitev 

znanja s 

področja 

razumevanja, 

pojava vedenja  

Opazovanje 

vedenja otroka 

Pomen vedenja 

za okolico 

Pomen 

timskega 

pristopa 

 

Pridobitev 

novega 

znanja s 

področja 

obravnave 

vedenja in 

implementa

cija  v 

prakso 

(kompetent

nost) 

 

Večji 

pomen 

timskega 

pristopa 

(kompetent

nost) 

 

Boljše 

sodelovanje 

s starši in 

njihovo 

zadovoljstv

o 

(kompetent

nost) 

 

Večji 

pomen 

beleženja 

vedenja in 

uporabe 

Jasnejša usmeritev, fiksiranost na točno 

določeno stvar (neželeno vedenje, 

predhodne  okoliščine, spremenljivke, ki 

vzdržujejo vedenje). 

Sodelovanje s starši, na ravni 

izpolnjevanja in kasnejše interpretacije 

tega ali podobnih vprašalnikov, je prav 

gotovo velikega pomena za načrtovanje 

dela z otrokom. 

Prednost vidim v tem, da isti vprašalnik 

izpolni več strokovnih delavcev, 

varuhinja, starši, da dobimo jasnejšo 

sliko. 

Prav gotovo je dobro vedeti, kaj 

povzroča neko vedenje (v tem primeru 

neprimerno), da se takšno vedenje 

prepreči oz. preusmeri. Tako je učitelj 

bolj pozoren na celotno dogajanje, 

upošteva to pri pripravi in organizaciji 

Jasna usmeritev 

Neželeno vedenje 

Predhodne okoliščine 

Spremenljivke 

Vzdrževanje vedenja 

Sodelovanje s starši 

Raven izpolnjevanja in 

interpretacije 

Pomen sodelovanja s 

starši za načrtovanje 

dela z otrokom 

Prednost timskega 

pristopa 

Poznati vzrok za 

preprečitev vedenja 

Večja pozornost SRP 

Upoštevanje vedenja pri 

pripravi in organizaciji 

dela 

Upoštevanje vedenja pri  

Pomen 

timskega 

pristopa 

Opazovanje 

vedenja otroka 

Poglobitev 

znanja s 

področja 

razumevanja, 

pojava vedenja  

Vzdrževanje 

vedenja 

Sodelovanje s 

starši 

Novo znanje s 

področja načel 

VP 

Večja potreba 

po kolektivnem 

načrtovanju 
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dela tako s samim učencem kot s celo 

skupino. 

Pri našem delu je zelo pomembno timsko 

delo, kar zagovarja tudi ta pristop. 

Potreben bi bil tedenski sestanek za 

načrtovanje dela. 

Dobro je vedeti, kateri so ojačevalci 

vedenja, kako, kdaj in v kolikšni meri jih 

uporabljati oz. ponuditi otroku. 

otroku in skupini 

Pomen timskega dela 

VP zagovarja timsko 

delo 

Potreba po tedenskih 

sestankih za načrt dela 

Znanje o prepoznavanju 

in uporabi ojačevalcev 

dela 

Večja 

pozornost in 

upoštevanje 

vedenja otroka 

pri delu 

 

 

 

instrumenta

rijev 

(kompetent

nost) 

 

Boljši 

napredek in 

vzdrževanje 

novega 

znanja 

otroka z 

MAS 

 

Prednost 

objektivneg

a pristopa 

 

Pridobitev 

veščin 

organizacije 

in 

komunikaci

je 

(kompetent

nost) 

 

Naklonjeno

st VP s 

strani SRP 

in okolice 

 

Verjetno bo primerjava  po nekaj 

mesečnem delom z otrokom in s tem  

naslednjič izpolnjenim BPI-S pokazala 

neko prednost. 

Vpletenost in angažiranost staršev, kljub 

temu da mogoče nečesa ne razumejo,  je 

velikega pomena. Veliko pomeni že to, 

da sledijo delu in so z njim zadovoljni. 

Veliko časa bi morali nameniti 

sistematičnemu delu s starši. 

Beleženje prav gotovo pomaga predvsem 

v smislu primerjave po neki intervenciji, 

da imaš tako zase, kolege in seveda 

starše črno na belem zapisano, narisano 

… Iz česar je viden uspeh, napredek. 

Tako tudi drugi (vodstvo, kolegi in starši) 

lažje sprejemajo angažiranost, včasih 

''odvečne''  besede, zagovarjanje… 

konkretnega dela z otrokom.  

Potrebno je drugačno načrtovanje dela. 

Z izpolnjevanjem vprašalnikov se 

izognemo subjektivnosti. 

Prednost je v tem, da si bolj pozoren na 

predhodne dražljaje, ki povzročijo 

neželeno vedenje. Vedenje o tem je 

pomembno za vse, ki delajo z otrokom v 

šoli in doma. 

Pričakovan napredek 

otroka s strani SRP 

Velikega pomena 

vključenost staršev 

Sodelovanje staršev 

Zadovoljstvo staršev 

Pomen sistematičnega 

dela s starši 

Pomen beleženja 

Primerjava napredka 

otroka 

Uspeh, napredek viden 

iz zapisa 

Okolica lažje sprejme 

način dela z otrokom  

Potreba po drugačnem 

načrtovanju 

Izognitev subjektivnosti 

Prednost 

Pozornost na 

predhodnih dražljajih 

Pomen za celoten tim 

 

Sodelovanje s 

starši 

Zadovoljstvo 

staršev 

Pomen 

beleženja 

Napredek 

otroka 

Poglobitev 

znanja s 

področja 

razumevanja 

pojava vedenja  

Sprejemanje 

VP s strani 

okolice 

Drugačno 

načrtovanje 

dela z otrokom 

Objektivni 

pristop 

Doprinos 

celotnemu timu 

Prednosti je ogromno: učenje veščin na 

način, kot nam je bil predstavljen, je 

odličen. Potrebna je samo organizacija 

časa, prostora in ljudi, ki so vpleteni v 

dogajanje. 

Ogromno prednosti 

Odličen način učenja 

veščin 

Potreba po organizaciji 

Boljša 

organizacija 

Dober način 

učenja 

Če je pojavnost vedenja zabeležena 

frekventno tekom daljšega obdobja je 

takoj vidno ali gre za upad, porast ali 

konstantnost pojavljajočega se vedenja, 

kar lahko pokažeš kolegom in staršem. 

Beleženje poda uvid v 

spreminjanje vedenja 

Delitev informacij z 

drugimi 

Boljša 

komunikacija  

Prednost je predvsem v primerjavi z 

začetnim stanjem. Čeprav so vsi, ki 

delajo v skupini tudi z otrokoma opazili 

napredek, je dolgoročno gledano prav, da 

so stvari izpeljane tako kot zagovarja 

pristop ABA.  

Odprt razgovor s starši, izpolnjen 

vprašalnik, napotki ABA so prav gotovo 

koristni za starše in nas, da vidimo 

predvsem želeni napredek otroka.  

Angažiranost vseh, ki delajo z otrokom 

prav gotovo pripelje do pozitivne 

evalvacije zastavljenega  podpornega 

vedenjskega načrta. 

Prednost napredek 

otroka v primerjavi z 

začetnim stanjem 

Napredek opažen s 

strani vseh 

Odobravanje VP 

Razgovor s starši 

Izpolnitev vprašalnikov 

Napotki VP 

Želen napredek otroka 

Prednosti timskega 

pristopa 

Pozitivna evalvacija 

podpornega 

vedenjskega načrta  

Pomen 

timskega 

pristopa 

Napredek 

otroka 

Sodelovanje s 

starši 

Novo znanje s 

področja načel 

VP 

Pomen 

vprašalnikov 
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Težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

SRP B je med posameznimi sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP v sklopu 

delovne osebne mape opisno opredelil naslednje težave implementacije VP v prakso:   

implementacija VP v skupinsko delo, nefleksibilnost SRP-ja, sodelovanje s starši 

(pomanjkljiva izpolnitev vprašalnika ter nerazumevanje načel VP), zadržanost SRP-ja do 

pridobitve osebnih podatkov staršev, sprotno beleženje podatkov, časovna stiska 

(implementacije VP glede na prioriteto učnih ciljev) ter načrtovanje generalizacije VP 

(primer krize).  

 

Tabela 62: Zapis težav VP pri pedagoškem delu v osebno mapo s strani SRP B 

Vsebina osebne mape Pojem Kategorija Krovna 

kategorija 

Ujeti trenutek, osredotočiti se na 

opazovanje. Ker ima delo v skupini 

drugačno dinamiko, je potrebna velika 

fleksibilnost. 

Mama otroka ni razumela vprašalnika in 

polaganje odgovorov se mi zdi 

nekorektno. 

Vprašalnik se mi zdi prezahteven, 

obsežen za starše obravnavanih otrok. 

Ujeti trenutek 

Osredotočenost na 

opazovanje 

Skupinsko delo 

Drugačna dinamika 

Potreba po fleksibilnosti 

Nerazumevanje 

vprašalnika staršev 

Nekorektno polaganje 

odgovorov 

Prevelika zahtevnost 

vprašalnika 

Prevelik obseg 

vprašalnika  

Potrebna večja 

osredotočenost 

na opazovanje 

vedenja 

Zahtevna 

dinamika 

zaradi dela v 

skupini 

Potreba po 

večji 

fleksibilnosti 

Prezahteven in 

preobsežen 

vprašalnik za 

starše 

Implementa

cija VP v 

skupinsko 

delo 

(kompetent

nost) 

 

Nefleksibil

nost SRP 

 

Sodelovanj

e s starši 

(pomanjklji

va 

izpolnitev 

vprašalnika 

ter 

nerazumeva

nje načel 

VP) 

 

Zadržanost 

SRP do 

pridobitve 

osebnih 

podatkov 

staršev 

 

Sprotno 

beleženje 

podatkov 

(kompetent

nost) 

Največ težav je pri opisu predhodnega 

dražljaja, če je bil otrok v tem času 

nevoden oz. je učitelj delal z drugim 

učencem. 

Oblikovanje hipoteze. 

Pri otroku sem ugotovila, da svinčnik, ki 

ga ima, ni ojačevalec ampak 

spodbujevalec neprimernega vedenja 

(potresavanje in potrkavanje), vrvica je 

sprejemljiva, saj ne povzroča zvoka ob 

potresavanju in potrkavanju. 

Težave 

Opis predhodnega 

dražljaja 

Nevoden otrok 

Učitelj zaposlen z 

drugim otrokom 

Ugotovitev 

Ojačevalec 

Sprejemljivost 

Ni zvoka 

Potresavanje 

potrkavanje  

Težavno 

opazovanje 

vedenja otroka 

zaradi 

skupinskega 

dela  

 

Z mamo sva šli skupaj čez vprašalnik in 

sicer tako, da sem ji vsako vprašanje in  

odgovor prebrala in kje še obrazložila, da 

sva se prebili skozi. 

Kljub temu da sem si dala list s tabelo na 

najbolj dosegljivo mesto, mi ni uspelo 

Pomoč staršem 

Razlaga vprašanj 

Pomoč staršem 

Neuspelo natančno in 

sprotno beleženje 

intenzitete 

Potreba po 

pomoči staršem 

Težavno 

beleženje 

Težavno 

opazovanje 
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natančno in sprotno beležiti. Beležila 

nisem intenzitete, zgolj pojavnost. V 

oddelku imam poleg tega otroka še tri 

učence, ki zahtevajo veliko pozornosti. 

Kljub temu da imam v oddelku 

varuhinjo, je zaradi specifičnosti otrok v 

prvi vrsti varnost in higiena. 

Težave so prisotne pri izpolnjevanju 

rubrike o generalizaciji, intervenciji v 

primeru krize. Ujeti  trenutek, ko 

posežeš, brez, da bi naredil neko 

''škodo''. 

Beleženje pogostosti 

Zahteva drugih otrok po 

pozornosti 

V oddelku varuhinja 

Specifičnost otrok 

V ospredju higiena, 

varnost 

Težave 

Generalizacija 

Intervencija v primeru 

krize 

Ujeti trenutek 

Poseg brez škode 

vedenja otroka 

zaradi 

skupinskega 

dela  

V ospredju 

higiena, 

varnost 

Težavno 

načrtovanje 

generalizacije 

in intervencije 

v primeru krize 

Potrebna večja 

osredotočenost 

na opazovanje 

vedenja 

 

 

Časovna 

stiska 

(implement

acije VP 

glede na 

prioriteto 

učnih 

ciljev) 

 

Načrtovanj

e 

generalizaci

ja VP 

(primer 

krize) 

 

Veliko časa namenjamo higieni, 

predvsem toaletnemu treningu vseh  

učencev v oddelku, prehranjevanju.  

Vsakodnevno gremo na sprehod, kar 

pomeni, da nam preoblačenje in 

preobuvanje, ki ga treniramo, vzame 

veliko časa. Hkrati pa smo odgovorni, da 

izpeljemo program v oddelku, pa še IP-ju 

moram slediti. Potrebno bi bilo 

individualno delo, saj so učenci naučeni, 

da si vedno poleg, te pokličejo, se 

usedejo k tebi … skratka potrebujejo 

konstantno pozornost, ko kaj delajo. 

Največjo odgovornost pa čutim na 

področju varnosti, saj je v oddelku, kjer 

poučujem, potrebna stalna kontrola.  

Kljub temu da imam rada red in 

organizacijo, mi povzroča kar velike 

težave toliko pisanja, beleženja. 

Veliko časa za higieno 

Toaletni trening 

Prehranjevanje 

Sprehod 

Veliko časa za 

oblačenje, obuvanje 

Odgovornost 

Izvedba programa 

Sledenje IP-ju 

Potreba po 

individualnem delu 

Naučeno iskanje 

pozornosti 

Potreba po pozornosti 

Odgovornost do 

varnosti 

Potreba po stalni 

kontroli 

Red in organizacija 

Težavno pisanje in 

beleženje 

Področje skrbi 

zase vzame 

veliko časa 

SRP čuti 

odgovornost za 

izvedbo 

programa 

Zahtevno 

sledenje IP-ju 

Cela skupina 

otrok zahteva 

pozornost SRP 

SRP čuti 

odgovornost do 

varnosti 

Težavno 

beleženje 

 

Z mamo sva šli skupaj skozi vprašalnik. 

O stopnji izobrazbe naših staršev, kje in 

kaj delajo, uradno ne vemo nič, saj noben 

dokument, obrazec v šoli tega ne zahteva 

(mogoče za regresirano prehrano, kar pa 

ureja svetovalna služba), zato o tem 

podatku nisem spraševala.  Napotki ABA 

so zelo dobri, a jih samo posredovati 

mami, brez skupaj pregledati, nima 

pomena. 

Skupno delo s starši 

Zadrega pri 

pridobivanju osebnih 

podatkov staršev 

Dobri napotki za delo 

Brezpomensko 

posredovanje napotkov 

brez razlage  

 

Zadržanost 

SRP do 

pridobivanja 

določenih 

podatkov s 

strani staršev 

Potreba po 

dodatni razlagi 

staršem 
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Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo evalvacijskega intervjuja 

modela SI-VP. 

 

SRP B je ocenil izvedbo izpeljanega izobraževalnega procesa v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih in izpostavil pomen naslednjih področij: iskanje načina primerne časovne 

organizacije, pomen bližine izobraževalnega procesa, supervizija, kompatibilnost SRP-ja, 

osebnostni in strokovni napredek, prednost teoretične in praktične oblike izobraževalnega 

procesa ter pomen evalvacije.  

 

Tabela 63: Evalvacijski intervju modela SI-VP za SRP 

Izjava Pojem Kategorija Krovna 

kategorija 

Naporno je bilo zaradi poti, ki naju je 

čakala. Najlepše mi je bilo tako, da ni 

bilo treba iti v službo in potem na pot. 

Tako je bilo načrtovano na začetku, 

vendar smo hitro ugotovili, da je bilo 

premalo časa. Tako, da je bilo lepo, da 

smo imeli cel petek in soboto. To je 

bilo super. Po službi pa je meni bilo 

kar naporno. Če se tako veliko 

angažiraš, si po službi kar utrujen in 

potrebuješ malo časa za počitek. Tako 

pa ga ni bilo, če smo morali kar takoj 

na pot. Moraš hitro narediti preklop: 

''Aha, zdaj gremo tja in bomo to 

delali.''  Kljub temu da sva se vozili, 

sva imeli čas za najino supervizijo. 

Čas za predelati stvari v službi, v 

zvezi z otroki. Tako da ja, je bilo v 

redu. Moraš pa znati izkoristiti čas. Če 

že greš, bi lahko jaz spala zraven in ne 

bi imela nobena nič od tega.  

Zato je pomembno, da sta v 

izobraževanju dva, ki se ujameta … 

Sama sem rada s stvarjo, ki jo počnem 

tudi teoretično podkovana. Zato ker 

potrebujem en tak okvir, znotraj 

katerega se potem premika tudi čez 

mejo. Potem tudi, da poizkusiš to, rada 

imam povezovanje teorije in prakse ter 

nazadnje analiza vsega tega. Da si 

razčistiš svari, za vsako besedo stoji še 

morje ostalega razmišljanja. In da za 

vsako besedo razumeš isto kot ostali. 

Naporna pot 

Najlepše, ko ni službe, 

potem pot 

Ugotovitev 

Premalo časa 

Lepo v petek, soboto 

Po službi naporno 

Veliko angažiranja 

Utrujenost 

Potreben čas za počitek 

Ni časa 

Čas za supervizijo 

Čas za pogovor 

Znati izkoristiti čas 

 

 

 

 

 

 

Pomembno 

Izobraževanje 

Par, ki se ujame 

 

Želja po teoretični 

podkovanosti 

Potreba po okvirju 

Premik čez mejo 

Preizkusiti v praksi 

Povezava teorije in 

prakse 

Analiza pridobljenega 

znanja in  

implementacije v 

prakso 

Naporna pot do kraja 

izvedbe 

izobraževalnega 

procesa modela SI-VP 

 

Naporna popoldanska 

oblika izobraževanja in 

utrujenost SRP po 

službi 

 

Omogočen čas za 

supervizijo in pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen kompatibilnosti 

strokovnih delavcev na 

izobraževanju 

 

Premagovanje lastnih 

omejitev 

 

Pomen povezanosti 

teorije in prakse 

 

 

Evalvacija dela 

 

 

 

Iskanje načina 

primerne 

časovne 

organizacije 

 

Bližina 

izobraževalnega 

procesa 

 

Supervizija 

 

Pomen 

kompatibilnosti 

SRP 

 

Osebnostni in 

strokovni 

napredek 

 

Prednost 

teoretične in 

praktične oblike 

izobraževalnega 

procesa 

 

Pomen 

evalvacije  
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Da, odpreš si pot za naprej in imaš 

razčiščene stvari. Rečem eno besedo 

in SRP A že ve, o čem govorim. Ne 

potrebuješ vsega razlagati.  

Odprta pot naprej 

Razčiščene stvari 

Razumevanje drugega 

Ni potrebe po razlagi 
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Prisotnost neželenega vedenja (avto-heteroagresivno in samostimulirajoče vedenje) pri 

otrocih z MAS pred in po vključitvi SRP v model SI-VP (združeni RV6 in RV7) 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo BPI-S ocenjevalne lestvice. 

 

Pri otroku z MAS B so bile prisotne znatne spremembe v napredku s področja intenzitete 

pojavljanja samopoškodbenega vedenja. Po zaključenem modelu SI-VP je opazen znaten 

napredek v upadu intenzitete vedenja otroka z MAS B, izraženega na področju: Udarjanje s 

telesom (brez glave) z lastnimi rokami ali s katerim koli drugim delom telesa (pred: pribl.      1-

krat/teden, po: pribl. 1-krat/mesec). Prav tako so prisotne rahle spremembe v intenziteti 

pojavljanja vedenja s področja praskanje samega sebe (pred: manj kot 1-krat na mesec, po: 

nikoli/ni težav). Ne glede na to, da so bile prisotne neopazne spremembe v pogostosti 

pojavljanja drugih vedenj, bi bilo vendarle smotrno izpostaviti še napredek s področja  

udarjanja ob glavo (ali z glavo) (pred: pribl. 1-krat/h, po: pribl. 1-krat/dan) ter zaužitja 

predmetov, ki ne predstavljajo hrane (pred: več kot 1-krat/h, po: pribl. 1-krat/h).  

Tabela 64: Samopoškodbena vedenja 

Vedenje 

Ocena 

pogostosti 

pred 

Ocena 

pogostosti 

po Koda 

Ocena 

intenzitete 

pred 

Ocena 

intenzitete 

po Koda 

Grizenje 

samega sebe  4 4 1 3 3 1 

Udarjanje ob 

glavo  5 4 1 3 3 1 

Udarjanje s 

telesom (brez 

glave) z 

lastnimi 

rokami ali s 

katerim koli 

drugim delom 

telesa  3 2 1 3 1 2 

Praskanje 

samega sebe  1 0 1 1 0 1 

Zaužitje 

predmetov, ki 

ne 

predstavljajo 

hrane  6 5 1 3 3 1 

Vtikanje 

predmetov v 

nos, ušesa, 

zadnjično 

odprtino ipd.  0 0 1 0 0 1 

Puljenje las 

(odtrgati šop 

las)  0 0 1 0 0 1 
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Škripanje z 

zobmi (dokaz 

obrabljenih 

zob) 0 0 1 0 0 1 

Ščipanje 

samega sebe 2 2 1 1 1 1 

Trganje kože 0 0 1 0 0 1 

 

Pri otroku z MAS B je bila prisotna znatna sprememba agresivnega/uničujočega vedenja.  

Prisotna je znatna sprememba v upadu intenzitete vedenja s področja: Tepenje (udarjanje) drugih 

(pred: več kot 1-krat/h, izrazita intenziteta; po: pribl. 1-krat/h, blaga intenziteta). Je pa po drugi 

strani prisotna manjša sprememba pri blagem povečanju agresivnega – uničujočega vedenja, ki 

pred vključitvijo v model SI-VP ni bilo prisotno in se je po zaključku izrazilo na naslednjih 

dveh področjih: brcanje drugih, grizenje drugih.  

 

Tabela 65: Agresivna/uničujoča vedenja 

Vedenje 

Ocena 

pogostosti 

pred 

Ocena 

pogostosti 

po Koda 

Ocena 

intenzitete 

pred 

Ocena 

intenzitete 

po Koda 

Tepenje 

(udarjanje) 

drugih 6 5 1 9 3 3 

Brcanje drugih  1 4 2 1 3 2 

Potiskanje 

drugih  0 0 1 0 0 1 

Grizenje drugih  0 3 2 0 1 1 

Grabljenje ali 

vlečenje drugih  0 0 1 0 0 1 

Praskanje 

drugih  0 0 1 0 0 1 

Ščipanje drugih  0 0 1 0 0 1 

Verbalno 

žaljenje drugih  0 0 1 0 0 1 

Uničevanje 

stvari (npr.  

trganje oblačil, 

metanje stolov, 

razbijanje miz 

…) 1 0 1 1 0 1 

Ustrahovanje – 

biti zloben ali 

krut (npr. 

grabiti igrače 

ali hrano od 

drugih) 0 0 1 0 0 1 

 

Pri otroku z MAS B ni prisotnih znatnih sprememb stereotipnega vedenja. Je pa opazen blag 

upad stereotipnega vedenja, ki se je najbolj izrazil na naslednjem področju: Dretje ali kričanje 

(pred: več kot 1-krat/h, po: pribl. 1-krat/mesec). Iz preglednice lahko razberemo, da je otrok z 
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MAS B, sicer v zanemarljivo majhni meri, napredoval tudi na drugih senzornih področjih: 

Zibanje, ponavljajoči se gibi telesa (pred: več kot 1-krat/h, po: pribl. 1-krat/h); Vonjanje 

predmetov, lastnega telesa (pred: več kot 1-krat/h, po: pribl. 1-krat/h); Mahanje ali stresanje z 

rokami (pred: 1-krat/min ali več, po: pribl. 1-krat/h); Manipuliranje s predmeti (npr. vrtenje) 

(pred: več kot 1-krat/h, po: pribl. 1-krat/h); Ponavljajoči gibi rok ali prstov (pred: 1-krat/min 

ali več, po: več kot 1-krat/h); Ploskanje z rokami (pred: pribl. 1-krat/h, po: pribl. 1-krat/dan).  

Tabela 66: Stereotipna vedenja 

Vedenje Ocena pogostosti pred Ocena pogostosti po Koda 

Zibanje, ponavljajoči se 

gibi telesa  
6 5 1 

Vonjanje predmetov, 

lastnega telesa  
6 5 1 

Mahanje ali stresanje z 

rokami  
7 6 1 

Manipuliranje s predmeti 

(npr. vrtenje)  
6 5 1 

Ponavljajoči gibi rok ali 

prstov  
7 6 1 

Dretje ali kričanje  
6 2 2 

Korakanje, skakanje, 

tekanje, odbijanje  
6 6 1 

Drgnjenje samega sebe  
0 0 1 

Strmenje v roke ali 

predmete  
1 2 1 

Bizarni položaji telesa  
1 0 1 

Ploskanje z rokami  
5 4 1 

Grimase 
2 2 1 
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Opisna ocena izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP pred in po 

vključitvi v model SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

Opisna ocena izbranega neželenega vedenja otroka z MAS B s strani SRP B pred in po 

vključitvi v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP zajema konkretno vedenje, 

opredeljeno na treh različnih ravneh (''potrkavanje in potresavanje predmetov, ki jih nosi tudi v 

usta … frcanje sline, ki se večkrat pojavi sočasno s potresavanjem in potrkavanjem… 

prijemanje stvari, ki so na tleh in dajanje v usta''). Funkcija izbranega vedenja, ki jo lahko 

razberemo iz opisa najverjetneje predstavlja senzorno funkcijo vedenja, kjer otrok išče 

predvsem zvočne, taktilne in vizualne dražljaje (''predmet si najprej ogleduje tako, da ga 

potresava, potem se zavleče v kot med vrata in steber in potrkava s predmetom po steni in vratih. 

Lahko pa prosto hodi po razredu in potrkava ob različne predmete (mizo, stol,  radiator ...), pa 

tudi po osebah (s predmetom potrka po glavi, roki)''). Intenziteta neželenega vedenja pred 

vključitvijo v model SI-VP je bila po oceni SRP B izrazita, medtem ko je po zaključenem 

procesu jasno upadla in ustreza nekje blagi do zmerni intenziteti. Pogostost vedenja po 

zaključenem modelu SI-VP je pomembno upadla, kar je SRP B dosegel z vzporednim učenjem 

novih veščin, strukturi prostega časa ter spodbujanja alternativnih socialno sprejemljivejših 

vedenj, kot lahko razberemo iz naslednjega opisa (''Otrok vzpostavlja več interakcije z nami in 

se manj umika v svoj svet (pritegnejo ga igre žgečkanja, lovljenja, ku ku igre). Potrkavanje in 

potresavanje predmetov večino časa nadomešča s socialno sprejemljivejšimi igrami (igra z 

volno, vrvjo, igranje na instrumente), frcanje nadomešča z igrami z vodo in gnetenjem mokrih 

materialov,  prijemanje neprimernih stvari in dajanja v usta je postopno opustil ter pričel 

uporabljati grizalo (z njim potresava in ga daje v usta na sprehodu, z eno roko se drži vozička, 

z drugo roko drži grizalo) ali hrano (prime in grize koruzne vaflje, prepečenec''). 

 

Tabela 67: Ocena konkretnega neželenega vedenja otroka z MAS B s strani SRP B 

Opisna ocena začetnega stanja izbranega konkretnega 

neželenega vedenja otroka ob vključitvi v model SI-

VP (zapis SRP B): 

Opisna ocena končnega stanja izbranega neželenega 

vedenja otroka ob zaključku modela SI-VP (zapis 

SRP B): 

Pri dečku je v največji meri prisotno: 

1) Potrkavanje in potresavanj predmetov, ki jih 

nosi tudi v usta (svinčnik, vrvica, slamica, 

vejica, trava …) – v roko (največkrat desno) 

prime predmet (lahko je v bližini – npr. 

Počasi sem začela delati z njim po napotkih, ki sem 

jih dobila na izobraževanju modela SI-VP in stanje se 

je začelo umirjati: 

1) Potrkavanje in potresavanje predmetov: 
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svinčnik, palčka ali ga gre namenoma iskat 

– največkrat v koš za smeti: slamico, trak 

karton, na sprehodu ali zunaj v atriju pa 

pobere po tleh: vejico, travo) tako, da ga 

drži s palcem zgoraj in med ostalimi prsti. 

Predmet si najprej ogleduje tako, da ga 

potresava, potem se zavleče v kot med vrata 

in steber in potrkava s predmetom po steni 

in vratih. Lahko pa prosto hodi po razredu in 

potrkava ob različne predmete (mizo, stol, 

radiator …), pa tudi po osebah (s 

predmetom potrka po glavi, roki). 

2) Frcanje sline se večkrat pojavi sočasno s 

potresavanjem in potrkavanjem: v ustih 

nabere slino, ki jo položi na kazalec in frcne 

v prostor. To lahko naredi samo enkrat ali 

večkrat zaporedoma. 

3) Prijemanje stvari, ki so na tleh in dajanje v 

usta (vejice, smeti …), trganje trave in 

dajanje v usta: venomer pobira stvari po tleh 

(na sprehodu ga z eno roko držimo, z drugo 

pa, takoj ko dobi priložnost, poseže po tleh, 

vrže travo). 

 

Vsa vedenja počne v gibanju, le redko se 

umiri (ko se zavleče v kot med podbojem 

vrat in steno in tam čepi ter potrkava s 

svinčnikom). 

 

Intenziteta neprimernega vedenja je izrazita.  

- Zelo rad se je žgečkal, igral igrico ku-

ku, lovljenje. 

- Navezala sem mu trake, ki jih je 

prijemal in se z njimi igral. 

- Igra z volno, vrvjo. 

- Igranje na instrumente. 

2) Frcanje sline: 

- Obožuje vodo, zato je veliko delal z 

vodo (igra pod curkom vode, voda v 

lavorju in igra z igračkami, sedel je na 

stolu in si močil noge in tudi roke v 

lavorju z vodo, lovil mehurčke, pihal s 

slamico v vodo …). 

- Veliko je gnetel moker material (slano 

testo, pri delu v gospodinjski učilnici), 

delal s peno po ogledalu, za mizo. 

3) Prijemanje stvari, ki so neprimerne, in 

dajanje v usta: 

- Imel je grizalo, ki ga je potresaval in 

dajal v usta tudi na sprehodu (z eno 

roko se je držal vozička, z drugo je 

držal grizalo). 

- Prijemal in grizel je koruzne vaflje, 

prepečenec. 

- Delala sva veliko vaj prijemanja, 

zlaganja, vtikanja, natikanja, prelaganja 

… 

- Obojeročne aktivnosti. 

 

Deček je najbolj napredoval na področju 

senzorike ter posledično na področju 

konkretnega vedenja, ki smo ga modificirali. 

Otrok vzpostavlja več interakcije z nami in 

se manj umika v svoj svet (pritegnejo ga 

igre žgečkanja, lovljenja, ku ku igre). 

Potrkavanje in potresavanje predmetov 

večino časa nadomešča s socialno 

sprejemljivejšimi igrami (igra z volno, 

vrvjo, igranje na instrumente), frcanje 

nadomešča z igrami z vodo in gnetenjem 

mokrih materialov,  prijemanje neprimernih 

stvari in dajanja v usta je postopno opustil 

ter pričel uporabljati grizalo (z njim 

potresava in ga daje v usta na sprehodu, z 

eno roko se drži vozička, z drugo roko drži 

grizalo) ali hrano (prime in grize koruzne 

vaflje, prepečenec). 

 

Intenziteta neprimernega vedenja je med 

blago in zmerno.  
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Grafična ocena izbranega neželenega vedenja, ki otroka z MAS B v največji meri ovira v 

vsakodnevnem funkcioniranju s strani SRP B 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo preglednic beleženja 

pogostosti in intenzitete pojavljanja vedenja.  

 

Kot je razvidno iz opisne ocene vedenja otroka z MAS B s strani SRP B, da je neželeno vedenje 

tekom vključitve v model SI-VP upadlo, lahko opis podkrepimo tudi z grafoma 2 in 3. Grafa 

prikazujeta pogostost in intenziteto neželenega vedenja otroka z MAS B. SRP B je uporabil 

dnevno preglednico beleženja vedenja, kjer je otroka opazoval vsak dan v prvem mesecu 

vključitve v modela SI-VP ter enako v zadnjem mesecu ob zaključku. Prikazani so rezultati 

vedenja v času prvega meseca vključitve v model SI-VP ter zadnjega meseca ob samem 

zaključku. Grafa nakazujeta očiten trend napredka otroka z MAS B tekom celotnega procesa 

modela SI-VP, kjer je viden upad pogostosti vedenja in prav tako same intenzitete.  

   

  

 Graf 2: Ocena začetnega in končnega stanja neželenega vedenja otroka z MAS B s strani SRP B  
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Graf 3: Ocena začetnega in končnega stanja neželenega vedenja otroka z MAS B s strani SRP B 
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Neželena vedenja otroka z MAS, ki staršem predstavljajo skrb in željo po preoblikovanju 

v socialno sprejemljivejša v sklopu modela SI-VP 

 

Zaradi različnih proučevanih primerov vedenj otrok z MAS smo pripravili opisno predstavitev, 

kjer smo združili podatke, pridobljene s pomočjo polstrukturiranega intervjuja s starši in 

kliničnega opazovanja otroka z MAS s strani supervizorja, ter tako uporabili antropološki 

pristop k analizi zbranih podatkov. 

 

Ugotavljamo, da je funkcioniranje otroka z MAS B odstopa na različnih področjih. V 

nadaljevanju izpostavljamo odstopanja v vedenju na nekaterih bistvenih področjih: Pri otroku 

je prisoten pomemben psihomotorni nemir. Največja odstopanja se kažejo na področju verbalne 

in neverbalne komunikacije (govorno jezikovni zaostanek, slab očesni kontakt, nizko področje 

asertivnosti, šibka pragmatika, šibka uporaba in sledenje gestam, enosmerna komunikacija, 

nima zagotovljene ustrezne podporne komunikacije), izrazita odstopanja na področju senzorike 

(hipersenzitivnost glede na zvok, hiposenzitivnost glede na dotik, vizualne dražljaje), 

stereotipije (težave s prehodi, sterotipna igra, ponavljajoče vedenje), socialno-recipročna 

interakcija (ni ustrezne socialne distance, ni socialnega nasmeha, slaba odzivnost na ime, nima 

skupne vezane pozornosti), igra (ni funkcionalna, ni elementov domišljijske igre, nima idej za 

igro, ni skupne igre). Pridružene so izrazite težave na senzornem področju (hiposenzitivnost na 

vizualnem, taktilnem in zvočnem področju). Pridruženi elementi občasne avtoagresije in 

agresije (tepenje, frcanje). Na podlagi vsega naštetega jasno vidimo, da so prisotni vsi kriteriji 

za MAS. Staršem B največjo skrb in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejša vedenja 

predstavlja neprilagojeno vedenje, kjer v ospredje prihaja senzorno področje. Otrok zadovolji 

senzorne dražljaje na socialno nesprejemljiv način. Starši B si želijo pomoč na področju 

senzorike, agresivnega vedenja  ter učenja vseživljenjskih spretnostih. Na splošno izpostavljajo 

nemoč in zahtevnost soočanja s prisotnostjo izrazito neprilagojenega vedenja in izrazito 

selektivno motivacijo k učenju (neželena vedenja: nošenje stvari v usta, mahanje s predmeti, 

nabiranje in frcanje sline. idr.) (… Najtežje je, kadar nosi stvari v usta, npr. travo, maha s 

predmeti, jih meče, nabira in frca slino povsod po prostoru. Na sprehodu trga travo in jo tlači 

v usta. Iz tal pobira slamice, tudi iz koša za smeti in jih začne žvečiti. Včasih liže gume od 

avtomobilov. Ko je vznemirjen, tudi s prsti frca različne predmete in druge ljudi in ob tem uživa. 

To je lahko boleče. Če ga pustiš na miru, je lahko tudi priden, ampak ni zdravo, da to dela. 

Drugače pa to dela, tudi če ga ne gledamo. Zelo priden je v morju, ko se kopa in šprica z vodo. 
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Doma se malo igra, želimo si, da bi kasneje znal že tudi kaj skrbet zase, da bi bil bolj samostojen 

…). 

 

Tabela 68: Opisna predstavitev pridobljenih podatkov v sklopu polstrukturiranega intervjuja s starši B  in kliničnega 

opazovanja otroka z MAS B  

Senzitivnost: 

Predmete daje v usta, jih žveči (žveči travo, slamice ipd.). Prav tako teži k pretiranemu dotikanju celotnega 

telesa. Z obrazom išče dražljaje (žogo pritiska na obraz, z obrazom poči milne mehurčke, se pokriva z blazino 

ipd.). Občasno zatiska ušesa ob hrupu ali ko ga mati ošteva. Večkrat se slači in hodi brez oblačil. Rad gleda 

skozi okno. Vizualen tip. Toaletni trening ni osvojen (postopno napredujejo, sprejel je toaletni prostor, še 

vedno uporablja plenico, plenico zavrne, kadar je mokra), spanje je bp, prehrana je bp. Ne mara striženja las, 

ostro zavrača. 

Motorika: 

Skozi klinično opazovanje pri otroku opazim pomemben psihomotorni nemir. Umiri se zgolj ob glasbeni 

igrači za kratek čas (2 minuti). Otrok skače, se giblje, pri čemer so prisotni motorični manerizmi 

(nekontrolirani gibi z rokami). Dovoli in sprejme, ko mu ponudim masažo po telesu ali predela oralne 

motorike. Žogo ujame in mi jo poda nazaj. Imitacije na vseh nivojih ni prisotne. Šibka koordinacija oko– 

roka. Prijem drobnih predmetov je ustrezen. Pincetnega prijema še ni osvojenega. 

Komunikacija: 

Očesni kontakt dvakrat spontano vzpostavi. Sicer je očesni kontakt zelo šibak, večinoma gleda mimo mene. 

Ko ga pokliče mati, se po drugem poskusu odzove. V komunikaciji je tih, občasno se oglaša. Doma izgovori 

besedi v smislu motivatorjev: milka, čevapčiči. Sicer komunicira tako, da si sam vzame želene stvari ali 

prinese konkreten predmet za izmenjavo. Ko ga vprašam, če želi, da nadaljujem z igro, odgovori z vokalom: 

a! Samoinciativne pobude ne da. Dvakrat spontano pokaže s prstom, na zahtevo ne pokaže. Gestam slabše 

sledi (ko mu pokažem z roko, pogleda, sicer sam gest ne uporablja, prikima ne, odkima ne). V preteklosti je 

povedal, kaj je na sliki, sedaj ne pove več. 

Učne spretnosti:  

Pisalo drži z rokama, preprijema med levico in desnico. Zelo rad riše s prstnimi barvami. Pri natikanju 

obročev uspe natakniti tri obroče, nato potrebuje odmor. Vstavi enostavne oblike. S predmeti raje, kot da 

izvaja naloge, tolče po tleh, po sebi, jih daje v usta ipd. Sezuje se samostojno, obuje se ob pomoči. Prisotna 

kratkotrajna koncentracija, zmotijo ga distraktorji v okolici. Težko sedi za mizo. Hodi po prostoru, je težje 

vodljiv za šolsko delo.  

Socialno-recipročna interakcija: 

Socialnega nasmeha ni prisotnega. Kontakt je šibak in kratkotrajen (očesni, komunikacijski). Malo pobud za 

asertivnost iz njegove strani. Redko odpre krog komunikacije.  

Stereotipija: 

Stereotipna igra (enaka, ponavljajoča). Ne mara sprememb (prihod v prostor in odhod je težava). Potresavanje 

s predmeti pred očmi kot ponavljajoča oblika vizualne stimulacije. 

Igra: 

Zelo rad plava, kar se je naučil sam. Ima dober spomin, melodije si zapomni na pamet. Uživa ob glasbi. Igra z 

igračami ni funkcionalna. Igrače ne uporablja v ustrezen namen, elementov domišljijske igre ni prisotne. 

Nima ideje in znanja o tem, kako se igrati z igračami. Pri risanju mu moram voditi roko, sicer ne sodeluje. 

Vedenje: 
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Občasno prisotna avtoagresija – z roko se udari po glavi (predvsem, kadar je vznemirjen). Ob tem ne izraža 

občutka bolečine. Enkrat me prime za vrat in nekoliko uščipne. Prisotno stereotipno vedenje, kjer nenehno 

nabira slino in jo z dlanjo maže po predmetih ali jo zgolj obriše z ust. Deček nima distance do mene, prav tako 

ne do drugih. Pride, sede name, se me dotika, opazuje od blizu. Doma je staršem najtežje obvladovati 

odklonsko vedenje v smislu trganja trave, manipuliranja z njo, dajanje trave v usta ipd. Posebnih tehnik se ne 

poslužujejo za modifikacijo vedenja, večinoma situacijo rešijo s sprehodom. 

Sklepne misli: 

Mnenje je napisano na podlagi kliničnega opazovanja dečka ter pripovedovanja staršev. Pri otroku je prisoten 

pomemben psihomotorni nemir in izrazito nizko prilagojeno vedenje. Največja odstopanja se kažejo na 

področju komunikacije (slab očesni kontakt, nizko področje asertivnosti, pragmatike), izrazita odstopanja na 

področju senzorike (hipersenzitivnost glede na zvok, hiposenzitivnost glede na dotik, vizualne dražljaje), 

stereotipije (težave s prehodi, sterotipna igra), socialno-recipročna interakcija (ni ustrezne distance, ni 

socialnega nasmeha, slaba odzivnost na ime), igra (ni funkcionalna, ni elementov domišljijske igre, ni idej za 

igro). Prisotno je neželeno vedenje v veliki meri.  
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Sovpadanje izbora prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS za preoblikovanje v 

socialno sprejemljivejše s strani SRP in staršev v sklopu modela SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo intervjuja funkcionalne ocene 

FAI – Functional Assessment Interview ter prilagojene oblike intervjuja ocene funkcije vedenja 

za starše FAI parents –  Functional Assessment Interview parents. 

 

Izbor neželenega vedenja s strani staršev B v sklopu izbranega vprašalnika ustreza vedenju, ki 

ga opredelijo kot ''potrkavanje in frcanje sline''. SRP B na drugi strani izpostavlja enako 

vedenje, ki ga dopolni še z določenimi drugimi spremljajočimi vedenji (''potrkavanje … 

potresavanje predmetov in trganje trave … frcanje sline …''). Na podlagi rezultatov, zbranih v 

sklopu vprašalnikov, ugotavljamo, da izbrano vedenje ''potrkavanje in frcanje sline'' sovpada 

pri staršu B in SRP B, medtem ko SRP B še posebej izpostavlja ''potresavanje predmetov in 

trganje trave''.  
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Sovpadanje funkcionalne ocene izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani 

staršev ter SRP v sklopu modela SI-VP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo prilagojene oblike intervjuja 

ocene funkcije vedenja za starše FAI parents –  Functional Assessment Interview parents), MAS 

– Motivation assessment scale in QABF – Questions about behavioral function. 

 

Starši B v sklopu vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše FAI parents –  Functional 

Assessment Interview parents navajajo okoliščine izbranega vedenja (''… potrkavanje in frcanje 

sline …''). V predhodne dražljaje, ki bi lahko izzvali vedenje, starši B ne umeščajo podajanja 

zahteve. Prav tako ocenjujejo, da pojav vedenja ni vezan na določeno vrsto naloge/ zahteve, 

prisotnost določenih dejavnosti, prisotnost novih dejavnosti, prav tako ne na podane zahteve 

med dejavnostjo, ob prehodih, ob zavrnitvi zahteve in tudi ne, kadar zmotimo stalno rutino. 

Vedenje se pojavi, kadar je vznemirjen (''… nervozen …'').  Posledica na vedenje otroku občasno 

zagotavlja pozornost (''… z neželenim vedenjem v domačem okolju občasno pridobi pozornost 

sorojencev …''), medtem ko z neželenim vedenjem ne pridobi ostalih stvari (kot npr. pozornost 

staršev v obliki nagrade, time-out-a, ustnega opomina, računalniških in drugih iger, igrače, 

hrane, denarja ipd.), prav tako se ne izogne zahtevam (''… zahteva starša/ odraslega, graja 

starša, specifična naloga …''). Starši B ne uporabljajo strategije negativne in pozitivne kazni 

(''… z neželenim vedenjem otrok v domačem okolju ne izgubi privilegijev, kot so: telefon, dostop 

do prijateljev, družbenih dogodkov, računalniika, video igric, TV-ja, gibalnih aktivnosti …''). 

SRP B v sklopu vprašalnika MAS – Motivation assessment scale oceni funkcijo vedenja v 

smislu senzorne funkcije vedenja. S pomočjo vprašalnika QABF – Questions about behavioral 

function pa funkcija enakega vedenja sovpada in nakazuje na nedružbeno funkcijo vedenja, kar 

so enako ocenile tudi druge strokovne delavke, ki z otrokom na šoli delajo. 
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Mnenje staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega otroka z MAS s strani 

SRP-ja, vključenega v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo evalvacijskega vprašalnika 

modela SI-VP za starše. 

 

V nadaljevanju izpostavljamo največje prednosti  (predstavljamo ocene staršev B, ki ustrezajo 

kriteriju odlično) in največje pomanjkljivosti modela SI-VP (predstavljamo ocene staršev B, ki 

ustrezajo kriteriju zelo slabo). SRP B med največje prednosti modela SI-VP uvršča področje 

uporabnosti prejetih napotkov (uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati težavno vedenje 

otroka), zadovoljstva glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela (način obvladovanja 

neželenega vedenja otroka v razredu; način poučevanja novih veščin; pomoč pri pripravi učnega 

materiala; izraženost interesa in skrbi učitelja po pomoči za otroka), napredek otroka (napredek 

otroka po zaključenem modelu SI-VP s področja težavnega vedenja) ter razbremenitev stresa v 

družini (razbremenitev v odnosu širše okolice). Med največje pomanjkljivosti modela SI-VP 

SRP B uvršča področje težavnosti uporabe VP v praksi doma (zahtevnost poučevanja veščin), 

prav tako ne opažajo napredka pri otroku s področja (napredek otroka po zaključenem modelu 

SI-VP na področju socializacije; vodljivosti – poslušnosti; agresije; stereotipije – ponavljajoča 

vedenja, obsesije, rituali, težave s spremembami; ter igre). 

 

Tabela 69: Ocena posameznega področja modela SI-VP s strani staršev B 

Izjava staršev  Koda 

Splošno zadovoljstvo glede modela izobraževanja o VP 

Izkušnja izpeljanega projekta  2 

Priporočilo drugim staršem za vključitev v model SI-VP 2 

Suverenost obvladovanja neželenega vedenja pred vključitvijo v model SI-VP  1 

Suverenost obvladovanja neželenega vedenja po zaključenem modelu SI-VP  2 

Vpeljava vedenjskega pristopa v sklopu modela SI-VP kot prevladujočega 

načina dela za mojega otroka in mojo družino 

2 

Uporabnost prejetih napotkov 

Uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati težavno vedenje otroka  3 

Težavnost razumevanja vsebine VP 

Zahtevnost razumevanja in uporabe napotkov o tem, kako obvladovati težavno 

vedenje otroka  

2 

Težavnost uporabe VP v praksi doma 

Zahtevnost upoštevanja navodil s strani SRP 2 

Zahtevnost poučevanja veščin 1 

Zahtevnost urejanja prostora 2 

Zahtevnost uporabe in izdelava učnega materiala / 
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Zadovoljstvo glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela 

Kvaliteta predstavitve in razlage vedenjskega načrta 2 

Način obvladovanja neželenega vedenja otroka v razredu 3 

Način poučevanja novih veščin 3 

Način podajanja napotkov 2 

Pomoč pri pripravi učnega materiala  3 

Čas namenjen s strani SRP 2 

Izraženost interesa in skrbi učitelja po pomoči za otroka  3 

Napredek otroka 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju šolskih veščin  2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju socializacije 1 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju komunikacije 2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju vodljivosti 

(poslušnosti)  

1 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju agresije  1 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju avtoagresije  2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju stereotipije 

(ponavljajoča vedenja, obsesije, rituali, težave s spremembami)  

1 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju igre  1 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju senzorike (slušni, 

vizualni, taktilni dražljaji …) 

2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju težavnega 

vedenja 

3 

Razbremenitev stresa v družini 

Razbremenitev v odnosu do otroka  2 

Razbremenitev v odnosu do partnerja  2 

Razbremenitev v odnosu do sorojencev 2 

Razbremenitev v odnosu do širše okolice 3 
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3.7.3 Študija primera C 

 

Samoocena splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti SRP o 

VP pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo lestvice za samooceno 

teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) SRP s področja ABA. 

 

Definicija, karakteristike in obseg VP 

 

Pri SRP C ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem znanju s področja definicije, 

karakteristike in obsega ABA.  

SRP C je pred vključitvijo v model SI-VP lastno znanje na celotnem teoretičnem področju pri 

vseh kompetencah ocenil na najvišji ravni, tako znatnih sprememb po zaključenem modelu SI-

VP ni bilo mogoče pričakovati. Kar pa ni bilo enako na praktičnem področju, kjer je v 

primerjavi s teoretičnim področjem lastno znanje pred vključitvijo v model SI-VP ocenil na 

nižjih ravneh.   

Pri SRP C se je tako pokazala rahla sprememba v praktičnem znanju s področja definicije, 

karakteristike in obsega ABA (opis opazovanih vedenj).  

 

Tabela 70: Definicija, karakteristike in obseg ABA 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T1: reševanje 

socialnih težav s 

pristopom ABA 5 5 1 

P1: primer uporabe 

pristopa ABA pri delu 

z otrokom 3 4 1 

T2: široka 

uporabnost 5 5 1     

T3: določenost 

vedenja in okolja 5 5 1     

T4: funkcionalna 

uporabnost 5 5 1 

P2: opis opazovanih 

vedenj 3 5 2 

T5: individualiziran 

pristop 5 5 1     

T6: z dokazi podprta 

praksa poučevanja 5 5 1 P3: zbiranje podatkov 3 4 1 

T7: poenotenost 

načina dela 5 5 1 

P4: sledenje 

postopkom 4 4 1 

T8: raznovrstnost 

pristopa ABA 5 5 1 
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Načela, postopki in koncepti VP 

 

Pri SRP C so se pokazale znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

načel, postopkov in konceptov ABA. Znatna sprememba v teoretičnem znanju je prisotna na 

kompetenci topografije (T15: topografija). Prav tako na področju motivacijske dejavnosti na 

kompetenci motivacijske dejavnosti v povezavi s spremenljivo učinkovitostjo (T35: 

motivacijska dejavnost v povezavi s spremenljivo učinkovitostjo), definicija pomanjkanja in 

prenasičenosti (T36: definicija pomanjkanja in prenasičenosti) na področju diskriminativnega 

dražljaja pri kompetenci definicije diskriminativnega dražljaja (T38: definicija 

diskriminativnega dražljaja). Pri SRP C so bile prav tako prisotne znatne spremembe v 

praktičnem znanju s področja brezpogojne (primarne) in pogojne (sekundarne) kazni na 

kompetenci primera primarne in sekundarne kazni lastnega in otrokovega vedenja (P21: primer 

primarne in sekundarne kazni lastnega in otrokovega vedenja), prepoznavanje učinkovitosti 

posledice (P22: prepoznavanje učinkovitosti posledice), diskriminativnega dražljaja pri 

kompetenci primera diskriminativnega dražljaja otrokovega vedenja (P23: primer 

diskriminativnega dražljaja otrokovega vedenja) ter področja 4-stopenjskega zaporedja 

prepoznavanja spremenljivk predhodnih dražljajev in posledic vedenja (P24: prepoznavanje 

spremenljivk predhodnih dražljajev in posledic vedenja).  

Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: 

Nimam znanja s tega področja / znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; 

po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). 

Pri SRP C so se prav tako pokazale rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja 

brezpogojne (primarne) kazni in pogojne (sekundarne) kazni (definicija primarne in sekundarne 

kazni), kontrole dražljajev (definicija kontrole dražljajev), 4-stopenjskega zaporedja (vpliv 4-

stopenjskega zaporedja na vedenje), posplošitev (generalizacija) in vzdrževanje (definicija 

posplošitve).  Prav tako so se pokazale rahle spremembe v praktičnem znanju s področja načel, 

postopkov in konceptov (opis lastnega in otrokovega vedenja z merljivimi izrazi, opis primera 

vedenja z merljivimi izrazi), vpliva okolja na vedenje (vpliv predhodnih dražljajev na odziv, 

vpliv posledice na odziv), kazni (prepoznavanje posledic, ki predstavljajo kazen).  
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Tabela 71: Načela, postopki in koncepti 

Teoretično znanje 

Ocena 

pred  

Ocena 

po  Koda Praktično znanje 

Ocena 

pred 

Ocena 

po Koda 

 

T9: definicija 

vedenja 

5 5 

1 

P5: primer lastnega 

ali otrokovega 

vedenja 5 

 

 

5 

 

 

1 

T10: opredelitev 

komunikacije kot 

vedenje 

5 5 

1     

T11: analiza naloge 

5 5 

1 

P6: primer 

vsakodnevnih 

življenjskih spretnosti 

4 5 

1 

T12: odziv kot 

posamičen primer 

vedenja 

4 5 

1 

P7: primer odziva 

lastnega ali 

otrokovega vedenja 

5 5 

1 

T13: razlikovanje 

oblike in funkcije 

vedenja 

5 5 

1 

P8: razlikovanje 

oblike in funkcije 

vedenja 

4 5 

1 

T14: določitev 

vedenja z 

opazovanjem, 

merjenjem 

5 5 

1 

P9: opis lastnega in 

otrokovega vedenja z 

merljivimi izrazi 

3 5 

2 

T15: topografija 

1 5 

3 

P10: opis primera 

vedenja z merljivimi 

izrazi 

3 5 

2 

T16: merljive 

dimenzije vedenja 

4 5 

1     

Okolje in dražljaji 

T17: definicija 

okolja 

4 5 
1     

T18: definicija 

dražljaja 

5 5 
1     

Vpliv okolja na vedenje 

T19: priučeno 

vedenje 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

P11: vpliv 

predhodnih dražljajev 

na odziv 

2 4 

2 

P12: vpliv posledice 

na odziv 

2 4 

2 

P13: iskanje vzroka 

vedenja na podlagi 

predhodnih dražljajev 

in posledic 

4 4 

1 

T20: posledica kot 

okrepitev ali kazen 4 

 

5 

 

1     

Ojačevanje vedenja        

T21: pomen in 

uporaba ojačevanja 

5 5 

1 

P14: primer 

povečanega vedenja 

kot rezultat ojačitve 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

T22 ojačanje 

vedenja je rezultat 

motivatorja 

5 5 

1     

T23: definicija 

motivatorja 

5 5 

1     

Pozitivna ojačitev        

T24: definicija 

pozitivne ojačitve 4 

 

 

5 

 

 

1 

P15: primer pozitivne 

ojačitve lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

1 

Negativna ojačitev        
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T25 definicija 

negativne ojačitve 4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P16: primer 

negativne ojačitve 

lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

Brezpogojni motivatorji (primarni); Pogojni motivatorji (sekundarni ) 

T26: definicija 

primarnih 

motivatorjev 4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

P17: primer 

primarnih 

motivatorjev lastnega 

in otrokovega 

vedenja 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

Kazen        

T27: uporaba kazni 

4 5 

1 

P18: uporaba kazni v 

praksi 4 4 

 

1 

T28: etični vidik 

kazni 

5 5 

1     

T29: vpliv kazni na 

vedenje 

5 5 

1 P19: primer kazni 4 5 

 

1 

T30: funkcionalna 

opredelitev kazni 

4 4 

1 

P20: prepoznavanje 

posledic, ki 

predstavljajo kazen 3 5 

 

 

2 

T31: postopki, 

uvrščeni med kazni 

4 5 

1     

T32: definicija kazni 

4 5 

1     

Brezpogojna (primarna) kazen in pogojna (sekundarna) kazen 

T33: definicija 

primarne in 

sekundarne kazni 3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

P21: primer primarne 

in sekundarne kazni 

lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

Motivacijske dejavnosti  

T34: spremenljivost 

učinkovitosti 

motivatorja 

5 5 

1     

T35: motivacijska 

dejavnost v povezavi 

s spremenljivo 

učinkovitostjo 

2 5 

3     

T36: definicija 

pomanjkanja in 

prenasičenosti 

1 5 

3 

P22: prepoznavanje 

učinkovitosti 

posledice 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

3 

Kontrola dražljajev  

T37: definicija 

kontrole dražljajev 3 

 

5 

 

2     

Diskriminativni dražljaj 

T38: definicija 

diskriminativnega 

dražljaja 1 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

P23: primer 

diskriminativnega 

dražljaja otrokovega 

vedenja 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

4-stopenjsko zaporedje 

T39: definicija 4-

stopenjskega 

zaporedja 5 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P24: prepoznavanje 

spremenljivk 

predhodnih dražljajev 

in posledic vedenja 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

T40: vpliv 4-

stopenjskega 

zaporedja na vedenje 3 

 

 

5 

 

 

2     

Posplošitev (generalizacija) in vzdrževanje 

T41: definicija 

posplošitve 3 

 

 

5 

 

 

2 

P25: vključitev 

posplošitve v 

program dela 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

1 
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Povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

 

Pri SRP C so se pokazale znatne sprememba v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (utemeljitev cilja, izbire in spremljanja). Znatna sprememba je opazna v 

teoretičnem znanju s področja utemeljitve cilja na kompetenci poznavanja in uporabe 

instrumentarijev za oceno vedenja (T43: poznavanje in uporaba instrumentarijev za oceno 

vedenja). Prav tako je znatna sprememba opazna v praktičnem znanju s področja spremljanja 

in spreminjanja ciljev na kompetenci vodenja evidence podatkov (P28: vodenje evidence 

podatkov). Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v 

model SI-VP: Znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem 

modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). Pri SRP C so se 

pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja kriterijev za opredelitev 

učinkovitosti (merila učinkovitosti). Prav tako so se pokazale rahle spremembe v praktičnem 

znanju s področja utemeljitve cilja (ocena vedenja z uporabo instrumentarijev) in  kriterijev za 

opredelitev učinkovitosti (uporaba kriterijev za učinkovitost). 

 

Tabela 72: Povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Utemeljitev cilja 

T42: definicija 

ciljnega vedenja in 

primernost ciljev 

5 5 1 
P26: ocena vedenja z 

uporabo 

instrumentarijev 3 5 2 

T43: poznavanje in 

uporaba 

instrumentarijev za 

oceno vedenja 

2 5 3 

    

T44: definicija 

prioritetnih ciljev 

5 5 1 

    

Kriteriji za opredelitev učinkovitosti 

T45: merjenje in 

opazovanje ciljnega 

vedenja 

4 5 1     

T46: merila 

učinkovitosti 

3 5 2 P27: uporaba 

kriterijev za 

učinkovitost 

2 4 2 

Spremljanje in spreminjanje ciljev 

T47: spremljanje in 

spreminjanje ciljev 

4 5 1 P28: vodenje 

evidence podatkov 

2 5 3 
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Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah  

 

Pri SRP C se je pokazala znatna sprememba v teoretičnem znanju s področja povečanja vedenja 

(strategije, ki temeljijo na posledicah). Znatna sprememba je opazna na področju uresničevanja 

ojačitve – diferencialne ojačitve na naslednjih kompetencah (T67: Definicija diferencialne 

ojačitve); T68: Uporaba diferencialne ojačitve). Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna iz 

preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: Znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, 

posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega 

vpogleda). Pri SRP C so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja 

strategij, ki temeljijo na posledicah (uporaba ojačevalcev), vzpostavitve in izbire ojačevalcev 

(omejitve uporabe primarnih ojačevalcev), uresničevanja ojačitve – urnik ojačitve (uporaba 

ojačitve), uresničevanje ojačitve – sistem žetoniranja (žeton predstavlja sekundarni ojačevalec, 

učinkovitost sistema žetoniranja – načrt ojačitve in ocena preferenc). Prav tako so se pokazale 

rahle spremembe v praktičnem znanju s področja vzpostavitve in izbire ojačevalcev (povečanje 

obsega ojačevalcev, uporaba postopkov izbire potencialnih ojačevalcev, upoštevanje etičnega 

vidika uporabe primarnih ojačevalcev, razmerje uporabe primarnih in sekundarnih 

ojačevalcev), uresničevanja ojačitve – urnik ojačitve (načrtno zmanjšanje ojačitve, postopno 

zmanjšanje uporabe ojačitve).  

 

Tabela 73: Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

Teoretično znanje 

Ocena 

pred  

Ocena 

po  Koda Praktično znanje 

Ocena 

pred 

Ocena 

po Koda 

T48: uporaba 

ojačevalcev 

3 5 

2     

T49: naravni 

ojačevalec kot 

končni cilj 

5 5 

1     

Vzpostavitev in izbira ojačevalcev 

T50: senzorni 

ojačevalci 

5 5 

1 

P29: preizkušanje 

ojačevalcev 

4 5 

1 

 

T51: pomen novih 

ojačevalcev 

5 5 

1 

P30: prepoznavanje 

in uporaba različnih 

ojačevalcev 

5 5 

1 

T52: povezanost 

ojačevalcev z 

drugimi 

5 5 

1 

 

P31: povečanje 

obsega ojačevalcev 

3 5 

2 

T53: uporaba 

dejavnosti kot 

ojačevalcev v 

prostem času 

4 5 

1 

 

P32: izbira in 

uporaba ojačevalcev 

5 5 

1 

 

  

 

P33: izbira  

potencialnih 

ojačevalcev 

5 5 

1 
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T54: poznavanje 

postopkov določitve 

potencialnih 

ojačevalcev 

4 5 

1 

P34: uporaba 

postopkov izbire 

potencialnih 

ojačevalcev 

3 5 

2 

T55: pomen uporabe 

različnih 

ojačevalcev 

4 5 

1 

 

P35: pregled okolja 

in izbira ojačevalcev 

4 5 

1 

T56: ohranjanje 

vrednosti 

ojačevalcev 

5 5 

1 

P36: nadzor nad 

ojačevalci 

5 5 

1 

T57: uporaba 

primarnih 

ojačevalcev 

5 5 

1 

P37: uporaba 

raznolikih 

ojačevalcev 

5 5 

1 

T58: omejitve 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 

3 5 

2 

P38: upoštevanje 

etičnega vidika 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 

3 5 

2 

 

  

 

P39: razmerje 

uporabe primarnih in 

sekundarnih 

ojačevalcev 

3 5 

2 

T59: prednost 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 

4 5 

1  

  

 

T60: poznavanje 

pomanjkljivosti 

primarnih 

ojačevalcev 

4 5 

1  

  

 

 

T61: vpeljevanje 

sekundarnih 

ojačevalcev 

5 5 

1 

P40: združitev 

primarnih in 

sekundarnih 

ojačevalcev 

3 4 

1 

T62: združitev lastne 

prisotnosti z 

ojačevalci 

5 5 

1 

 

P41: vzpostavitev 

interaktivnega okolja 

3 4 

1 

Uresničevanje ojačitve : urnik ojačitve 

T63: uporaba 

ojačitve 

3 5 

2 

P42: zagotovitev 

ojačitve pri učenju 

novih veščin 

5 5 

1 

T64: pogostost in 

hitrost uporabe 

ojačevalca 

5 5 

1  

  

 

T65: podajanje 

ojačitve v presledkih 

4 5 

1 

P43: načrtno 

zmanjšanje ojačitve 

3 5 

2 

T66: ohranjanje 

motivacije 

4 5 

1 

P44: postopno 

zmanjšanje uporabe 

ojačitve 

3 5 

2 

Uresničevanje ojačitve: diferencialna ojačitev 

T67: definicija 

diferencialne 

ojačitve 

2 5 

3     

T68: uporaba 

diferencialne 

ojačitve 

2 5 

3     

T69: iskanje 

priložnosti ojačanja 

želenega vedenja 

5 5 

1 

P45: zagotavljanje 

pozitivnih 

ojačevalcev ob 

želenem vedenju 5 5 1 

T70: izbira 

najmočnejših 

5 5 

1     
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ojačevalcev za 

najtežja vedenja 

Uresničevanje ojačitve: sistem žetoniranja 

T71: definicija 

sistema žetoniranja 

5 5 

1 

P46: uporaba 

različnih sistemov 

žetoniranja 

4 5 

1 

 

  

 P47: izročitev žetona 

5 5 

1 

 

  

 

P48: povezava med 

sistemom žetoniranja 

in ojačevalcem 

5 5 

1 

 

  

 

P49: žetoniranje po 

programu 

5 5 

1 

T72: žeton kot 

sekundarni 

ojačevalec 

3 5 

2  

  

 

T73: definicija 

rezervnega 

ojačevalca 

5 5 

1 

P50: identifikacija 

rezervnega 

ojačevalca 

5 5 

1 

 

  

 

P51: ocena izbire za 

določitev rezervnih 

ojačevalcev 

3 4 

1 

    

P52: redna ocena 

vrednosti rezervnih 

ojačevalcev 

4 4 

1 

 

T74: učinkovitost 

sistema žetoniranja 

(načrt ojačitve in 

ocena preferenc) 

3 5 

2 

P53: uporaba 

strategije za 

zagotovitev 

učinkovitega sistema 

žetoniranja 

4 5 

1 

 

Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor 

dražljajev in postopki  

 

Pri SRP C se je pokazala znatna sprememba v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor dražljajev in 

postopki). Znatna sprememba je opazna v teoretičnem znanju na področju kompetenc 

vzpostavitve kontrole dražljajev (Kontrola dražljajev: vzpostavitev kontrole dražljajev, T78: 

vloga diferencialnega treninga; T79: krepitev odzivov v sklopu diferencialnega treninga). Prav 

tako se je pokazala znatna sprememba v praktičnem znanju na enakem področju kompetenc 

vzpostavitve kontrole dražljajev (Kontrola dražljajev: vzpostavitev kontrole dražljajev, P56: 

pravilna predstavitev dražljajev in ojačevalcev; P57: vzpostavitev dražljajev kot 

diskriminativnih dražljajev).  Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna iz preglednice (pred 

vključitvijo v model SI-VP: znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po 

zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). Pri 

SRP C so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja nadzora dražljajev 

– vzpostavitve nadzora dražljajev (vloga nadzora dražljajev, vloga zaporedja pri vzpostavitvi 
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nadzora dražljajev) ter  navodil (definicija navodil). Prav tako so se pokazale rahle spremembe 

v praktičnem znanju s področja nadzora dražljajev – vzpostavitve nadzora dražljajev 

(vzpostavitev nadzora dražljajev z uporabo ojačitve), nudenje opore –  pomoči (nudenje opore 

po programu), uporabe opore (prepoznavanje odvisnosti od opor pri otroku) ter modelno učenje 

in posnemanje (oblikovanje ciljnega vedenja). 

 

Tabela 74: Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor dražljajev in postopki 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Nadzor dražljajev: vzpostavitev nadzora dražljajev 

 

T75: vedenje pod 

nadzorom dražljajev 4 5 1 

P54: primer nadzora 

dražljajev lastnega in 

otrokovega vedenja 

3 4 

1 

T76: vloga nadzora 

dražljajev 3 5 2  

  

 

T77: vloga 

zaporedja pri 

vzpostavitvi nadzora 

dražljajev 2 4 2  

  

 

T78: vloga 

diferencialnega 

treninga 2 5 3  

  

 

T79: krepitev 

odzivov v sklopu 

diferencialnega 

treninga 2 5 3 

 

P55: vzpostavitev 

nadzora dražljajev z 

uporabo ojačitve 

2 4 

2 

    

P56: pravilna 

predstavitev 

dražljajev in 

ojačevalcev 

2 5 

3 

    

P57: vzpostavitev 

dražljajev kot 

diskriminativnih 

dražljajev 

2 5 

3 

T80: strategije za 

povečanje nadzora 

dražljaja 4 5 1     

Nudenje opore (pomoči) 

T81: definicija opore 4 5 1 

P58: prepoznavanje 

priložnosti za nudenje 

opore 

4 5 

1 

    

P59: prepoznavanje 

oblike opore v 

različnih situacijah 

4 4 

1 

    

P60: nudenje opore 

za dosego želenega 

vedenja 

4 5 

1 

T82: učenje nove 

spretnosti ob 

nudenju opore 5 5 1 

P61: nudenje opore 

po programu 

3 5 

2 

Uporaba opore 

T83: uporaba in 

postopno opuščanje 

opor 5 5 1 

P62: prepoznavanje 

odvisnosti od opor pri 

otroku 

3 5 

2 
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T84: načini uporabe 

opor 5 5 1  

  

 

T85: izbira primerne 

opore 5 5 1  

  

 

T86: odstranitev 

najmanjše opore 5 5 1 

P63: prepoznavanje 

situacije odstranitve 

opore in primeri 

načinov 

3 4 

1 

T87: načini 

odstranitve opor 4 4 1 

P64: postopno 

zmanjševanje opore 

4 5 

1 

    

P65: povečanje 

stopnje opor glede na 

neuspeh otroka 

3 3 

1 

    

P66: postopno 

zmanjševanje 

dražljajev 

3 4 

1 

    

P67: postopno 

večanje časovne 

zakasnitve 

4 5 

1 

T88: ojačitev 

odzivov brez opor 4 5 1 

P68: spodbujanje 

odzivov brez opor 

5 5 

1 

T89: nudenje opore 

na nezavedni ravni 5 5 1 P69: timsko delo 

3 3 

1 

T90: učinkovitost 

opore 4 5 1 

P70: prepoznavanje 

dejavnikov z vplivom 

na učinkovitost opore 

2 3 

1 

Navodila        

T91: definicija 

navodila 

3 5 

2 

P71: podajanje 

učinkovitih besednih 

navodil 5 5 1 

T92: oblike navodil 

5 5 

1     

T93: učinkovitost 

navodil 

5 5 

1     

T94: uporaba 

navodil 

4 5 

1 

P72: učenje odziva 

otroka na navodila 3 4 1 

T95: učinkovitost 

navodil v 

kombinaciji z 

drugimi postopki 

5 5 

1     

Modelno učenje in posnemanje 

T96: definicija 

modela 

5 5 

1     

T97: način 

modelnega učenja 

4 5 

1 

P73: oblikovanje 

ciljnega vedenja 

3 5 

2 

T98: predpogoji za 

uspešno uporabo 

modela 

4 5 

1 

P74: uporaba učenja 

preko modela 

3 4 

1 

T99: lastnosti 

modela za uspeh pri 

učenju otroka 

4 5 

1 P75: izbira modelov 

4 4 

1 

 

  

 

P76: oblikovanje 

aktivnosti z vidika 

otroka 

5 5 

1 

T100: učinkovitost 

modelnega učenja v 

kombinaciji z 

drugimi postopki 

4 5 

1 

P77: postopki za 

izboljšanje 

učinkovitosti 

modelnega učenja 

4 4 

1 
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Povečanje želenega vedenja: Kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic;               4-

stopenjsko zaporedje in učenje kompleksnega vedenja 

 

Pri SRP C so se pokazale znatne spremembe s področja teoretičnega in praktičnega znanja 

povečanja vedenja (kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; zaporedje štirih stopenj in 

učenje kompleksnega vedenja). Znatna sprememba je prisotna v teoretičnem znanju kompetenc 

področja uporabe 4-stopenjskega zaporedja poučevanja (Uporaba zaporedja štirih stopenj za 

učinkovito poučevanje, T102: vzbuditev ciljnega vedenja z diskriminativnim dražljajem; T107: 

opredelitev posledice pri poučevanju; T108: izvedba posledic v skladu z zahtevami programa; 

T111: definicija naravnega učenja NET in naključnega učenja IT), področja učenja 

kompleksnih vedenj (Oblikovanje, T114: opredelitev oblikovanja; T115: opredelitev uporabe 

oblikovanja; T116: definicija oblikovanja; T117: operativna opredelitev ciljnega vedenja; 

T118: definicija približka zaporednih vedenj). Znatne spremembe so prav tako prisotne v 

praktičnem znanju kompetenc področja uporabe 4-stopenjskega zaporedja poučevanja 

(Uporaba zaporedja štirih stopenj za učinkovito poučevanje, P78: uporaba          4-stopenjskega 

zaporedja za učenje; P79: prepoznavanje težav pri uporabi 4-stopenjskega zaporedja, P85: 

uporaba opor in postopek odprave napak po programu; P86: spontano učenje; P90: vodenje 

podatkov), področja učenja kompleksnih vedenj (Oblikovanje, P93: uporaba oblikovanja za 

nove oblike vedenja; P94: upoštevanje navodil za izvedbo postopka oblikovanja; P95: 

operativna opredelitev ciljnega vedenja; P97: opredelitev približkov končnega vedenja; P98: 

okrepitev zaporednega približka; P99: določitev časovnega kriterija premika k naslednjemu 

približku), analiza nalog in postopek veriženja (P102: analiza kompleksnega ciljnega vedenja; 

P103: uporaba postopka veriženje po programu). Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna 

iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: Nimam znanja s tega področja / znanje je na 

ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na 

ravni samostojnega izvajanja / znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). Pri 

SRP C so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja uporabe 4-

stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje (definicija 4-stopenjskega zaporedja, 

poznavanje ciljnega odziva in izvedbe pred pričetkom, nehote izzvano vedenje, definicija 

treninga posamičnih poskusov učenja DTT, upravljanje s poučevalnim materialom in zbiranje 

podatkov), učenja kompleksnih vedenj – oblikovanja (razlika med diferencialnim ojačevanjem 

in oblikovanjem), analize nalog in postopka veriženja (opredelitev vedenjske verige, vsebina 

postopkov za učenje kompleksnega vedenja). Prav tako so se pokazale rahle spremembe v 

praktičnem znanju s področja uporabe 4-stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje 
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(uporaba strategij v primeru vpliva na vedenje otroka, sledenje postopku odprave napak, 

nudenje opore na začetku obravnave). 

 

Tabela 75: Povečanje želenega vedenja: kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; 4-stopenjsko zaporedje in učenje 

kompleksnega vedenja 

Teoretično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Uporaba 4-stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje 

T101: definicija      

4-stopenjskega 

zaporedja 

3 5 

2 

P78: uporaba           

4-stopenjskega 

zaporedja za učenje 

1 4 

3 

 

  

 

P79: prepoznavanje 

težav pri uporabi 4-

stopenjskega 

zaporedja 

1 4 

3 

 

  

 

P80: uporaba 

strategij, ki vplivajo 

na vedenje otroka 

1 3 

2 

T102: vzbuditev 

ciljnega vedenja z 

diskriminativnim 

dražljajem 

1 5 

3  

  

 

T103: poznavanje 

ciljnega odziva in 

izvedbe 4-

stopenjskega 

zaporedja pred 

pričetkom 

3 5 

2  

  

 

 

T104: nehote 

izzvano vedenje 

3 5 

2 

P81: reakcija na 

odziv otroka ob 

neprimernem vedenju 

2 5 

3 

T105: uporaba 

skrolinga - 

pomikanje od 

napačnih k 

pravilnemu odzivu 

1 2 

1 

P82: reakcija na 

skroling odziv - 

pomikanje od 

napačnih k 

pravilnemu odzivu 

1 2 

1 

T106: čas pojavitve 

odziva 

4 5 

1  

  

 

T107: opredelitev 

posledice pri 

poučevanju 

2 5 

3  

  

 

T108: izvedba 

posledic v skladu z 

zahtevami programa 

2 5 

3 

P83: izvedba posledic 

v skladu s 

programom 

2 2 

1 

T109: postopki v 

primeru 

nepravilnega odziva 

oziroma odsotnosti 

odziva 

4 5 

1 

P84: sledenje 

postopku odprave 

napak 

2 4 

2 

T110: definicija 

treninga posamičnih 

poskusov učenja 

DTT 

3 5 

2 

P85: uporaba opor in 

postopek odprave 

napak po programu 

1 5 

3 

T111: definicija 

naravnega učenja 

NET in naključnega 

1 5 

3 

 

 

 

1 4 

3 
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učenja IT P86: spontano učenje 

T112: upravljanje z 

učnim materialom in 

zbiranje podatkov 

3 5 

2 

 

P87: vzdrževanje 

urejenega učnega 

okolja 

4 5 

1 

T113: pedagoška 

praksa znotraj 

celotnega programa 

učenca 

4 5 

1 

 

 

P88: priprava 

materialov za učenje 

5 5 

1 

    

 

P89: priprava gradiva 

5 5 

1 

    

P90: vodenje 

podatkov 

1 5 

3 

    

P91: nudenje opore 

na začetku obravnave 

3 5 

2 

    

P92: priprava 

kombinacije 

zahtevnosti nalog 

4 4 

1 

Učenje kompleksnih vedenj 

Oblikovanje 

T114: opredelitev 

oblikovanja 

1 4 

3     

T115: opredelitev 

uporabe oblikovanja 

1 5 

3 

P93: uporaba 

oblikovanja za nove 

oblike vedenja 

1 5 

3 

T116: definicija 

oblikovanja 

1 5 

3 

P94: upoštevanje 

navodil za izvedbo 

postopka oblikovanja 

1 4 

3 

T117: operativna 

opredelitev ciljnega 

vedenja 

2 5 

3 

P95: operativna 

opredelitev ciljnega 

vedenja 

1 4 

3 

T118: definicija 

približka zaporednih 

vedenj 

1 5 

3 

P96: opredelitev 

začetnega vedenja 

3 4 

1 

 

  

 

P97: opredelitev 

približka končnemu 

vedenju 

1 5 

3 

    

P98: okrepitev 

zaporednega 

približka 

1 5 

3 

    

P99: določitev 

premika na naslednji 

približek 

1 5 

3 

T119: razlika med 

diferencialnim 

ojačevanjem in 

oblikovanjem 

1 3 

2     

Analiza nalog in postopek veriženja 

T120: opredelitev 

vedenjske verige 

1 3 

2 

P100: podajanje 

primerov 

kompleksnega 

vedenja 

5 5 

1 

T121: sestava 

vsakodnevnih veščin 

kompleksnega 

vedenja 

5 5 

1 

P101: razdelitev 

kompleksnega 

vedenja 

5 5 

1 

T122: opredelitev 

analize naloge 

5 5 

1 

P102: analiza 

kompleksnega 

ciljnega vedenja 

1 4 

3 
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T123: poznavanje in 

ocena odzivov 

kompleksnega 

vedenja 

4 4 

1  

  

 

T124: vsebina 

postopkov za učenje 

kompleksnega 

vedenja 

3 5 

2 

P103: uporaba 

postopka veriženja po 

programu 

2 5 

3 

 

Povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika 

 

Pri SRP C so prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (pomen razvoja področja jezika). Znatne spremembe so se v teoretičnem 

znanju pokazale na področju pomena razvoja jezika (T130: vpliv dejavnikov na komunikacijski 

sistem) in na področju razvrstitve verbalnega vedenja (Intraverbalno vedenje, T140: 

intraverbalne spretnosti kot osnova pogovora). Prav tako so se pri SRP C pokazale znatne 

spremembe v praktičnem znanju s področja pomena razvoja področja jezika (P105: 

individualizirana uporaba komunikacijskega sistema) in področju razvrstitve verbalnega 

vedenja (Komentiranje,  P112: primer komentiranja lastnega in otrokovega vedenja). 

Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: 

Nimam znanja s tega področja / znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; 

po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni samostojnega izvajanja / znanje je na ravni 

kritične refleksije, celostnega vpogleda). Pri SRP C so se pokazale tudi rahle spremembe v 

teoretičnem znanju s področja povečanje želenega vedenja – pomena razvoja področja jezika 

(alternativna podporna komunikacija), razvrstitev verbalnega vedenja (funkcija verbalnega 

vedenja, uporaba eholalije, opredelitev komentarja, opredelitev intraverbalnosti). Prav tako so 

se pokazale rahle spremembe v praktičnem znanju s področja razvrstitev verbalnega vedenja 

(primer pobude, prepoznavanje in uporaba motivacijskih dejavnosti za učenje pobude, primer 

intraverbalnega vedenja, uporaba intraverbalnega vedenja za razvoj spretnosti pogovora).  

 

Tabela 76: Povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T125: opredelitev 

jezika 

  

     

T126: uporaba besed 

v različne namene 

4 5 

1     

T127: opredelitev 

verbalnega vedenja 

5 5 

1     
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T128: oblike 

verbalnega vedenja 

4 5 

1 

P104: primer lastnega 

in otrokovega 

neverbalnega vedenja 

5 5 

1 

 

 

T129: alternativna 

podporna 

komunikacija 

3 5 

2 

P105: 

individualizirana 

uporaba 

komunikacijskega 

sistema 

1 5 

3 

T130: vpliv 

dejavnikov na 

komunikacijski 

sistem  

1 5 

3 

 

P106: izbira 

komunikacijskega 

sistema 

4 5 

1 

T131: napredek v 

razvoju jezika s                   

4-stopenjskim 

zaporedjem 

5 5 

1     

Razvrstitev verbalnega vedenja 

T132: funkcija 

verbalnega vedenja 2 4 2     

Pobude 

T133: opredelitev 

pobude 

3 4 

1 

 

P107: primer pobude 

3 5 

2 

T134: pomen 

razvoja pobude 

3 4 

1 

P108: prepoznavanje 

in uporaba 

motivacijskih 

dejavnosti za učenje 

pobude 

3 5 

2 

T135: uporaba 

pobude v zgodnjem 

učenju 

4 5 

1 

P109: pobude v 

zgodnjem učenju 

3 4 

1 

Eholalija 

T136: opredelitev 

eholalije 

5 5 

1 

P110: primer 

eholalije 

4 5 

1 

T137: uporaba 

eholalije 

2 4 

2 

P111: uporaba 

eholalije kot oblike 

opore 

4 5 

1 

Komentiranje 

T138: opredelitev 

komentarja 

2 4 

2 

P112: primer 

komentiranja lastnega 

in otrokovega 

vedenja 

1 4 

3 

Intraverbalno vedenje 

T139: opredelitev 

intraverbalnega 

vedenja 

1 3 

2 

P113: primer 

intraverbalnega 

vedenja 

1 3 

2 

T140: intraverbalne 

spretnosti kot 

osnova pogovora 

2 5 

3 

P114: uporaba 

intraverbalnega 

vedenja za razvoj 

spretnosti pogovora 

1 3 

2 

 

Upad vedenja: utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje  

 

Pri SRP C so prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje). Znatne premembe v teoretičnem znanju 

so prisotne na področju utemeljitve obravnave pri naslednjih kompetencah (T145: vodenje 
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opisne funkcionalne ocene; T147: neposredno ocenjevanje; T148: neposredno ocenjevanje s 

pomočjo ocenjevalnih lestvic in intervjujev; T149: definiranje ciljnega vedenja). Znatne 

premembe so bile prav tako prisotne v praktičnem znanju na področju utemeljitve obravnave 

ter na področju definiranja ciljnega vedenja (P118: uporaba merila uspešnosti; P119: vodenje 

podatkov obravnave). Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna iz preglednice (pred 

vključitvijo v model SI-VP: Nimam znanja s tega področja / znanje je na ravni opisovanja, 

(pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni samostojnega 

izvajanja / znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). Pri SRP C so se pokazale 

tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja utemeljitve obravnave (program s ciljem 

za upad neželenega in povečanja želenega vedenja, opredelitev opisne funkcionalne ocene 

vedenja). Na praktičnem področju ni bilo prisotnih manjših sprememb v znanju. 

 

Tabela 77: Upad vedenja: utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Utemeljitev obravnave 

T141: posredovanje 

v primeru upada 

vedenja 

4 5 

1     

T142: upad vedenja 

temelji na opisu in 

oceni 

4 5 

1     

T143: program s 

ciljem za upad 

neželenega in 

povečanje  želenega 

vedenja 

3 5 

2     

T144: opredelitev 

opisne funkcionalne 

ocene vedenja 

3 5 

2     

T145: vodenje 

opisne funkcionalne 

ocene 

1 5 

3     

T146: vrste opisne 

funkcionalne ocene   

4 5 

1     

 

  

 

P116: podajanje 

jasnih in objektivnih 

podatkov 

5 5 

1 

T147: neposredno 

ocenjevanje 

2 5 

3 

P117: vodenje in 

beleženje podatkov 

1 4 

3 

T148: neposredno 

ocenjevanje s 

pomočjo 

ocenjevalnih lestvic 

in intervjujev 

1 5 

3  

  

 

Definiranje ciljnega vedenja 

T149: definiranje 

ciljnega vedenja 2 

 

5 

 

3 

P118: uporaba merila 

uspešnosti 1 4 

 

3 

Spremljanje in spreminjanje ciljev 
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T150: spremljanje in 

spreminjanje ciljev 4 

 

5 

 

1 

P119: vodenje 

podatkov 1 5 

 

3 

 

Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

 

Pri SRP C so prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (strategije, ki temeljijo na posledicah). Znatne spremembe v teoretičnem znanju so 

prisotne na področju prepoznavanja in vzdrževanja ojačevalcev na naslednjih kompetencah 

(T156: diferencialno ojačevanje alternativnega vedenja); T157: postopek diferencialnega 

ojačevanja alternativnega vedenja in izničenje). Prav tako so prisotne znatne spremembe v 

praktičnem znanju SRP C s področja prepoznavanja in vzdrževanja ojačevalcev (P122: 

upoštevanje navodil postopka diferencialnega ojačevanja alternativnega vedenja) ter področja 

izničenje (P126: sledenje programu). Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna iz 

preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: Nimam znanja s tega področju; po zaključenem 

modelu SI-VP: znanje je na ravni samostojnega izvajanja / znanje je na ravni kritične refleksije, 

celostnega vpogleda). Pri SRP C so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s 

področja izničenja (opredelitev izničenja). Prav tako so se pokazale rahle spremembe v 

praktičnem znanju s področja izničenja (primer postopka izničenja pri otroku, primer postopka 

izničenja neželenega vedenja, primer izbruha).  

 

Tabela 78: Upad vedenja – strategije, ki temeljijo na posledicah 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Prepoznavanje in vzdrževanje ojačevalcev 

T151: ojačevanje 

vedenja 

5 5 

1     

T152: ojačevanje 

neželenega vedenja 

5 5 

1     

 

T153: oblike 

neželenih vedenj 

5 5 

1 

P120: identifikacija 

primera pozitivnega 

ojačevanja vedenja 4 5 

 

 

1 

T154: povečanje 

neželenega vedenja 

z negativnim 

ojačevanjem 

5 5 

1 

P121: identifikacija 

primera negativnega 

ojačevanja vedenja 

3 4 

1 

T155: identifikacija 

ojačevalca 

neželenega vedenja 

4 5 

1  

  

 

 

 

T156: diferencialno 

ojačevanje 

alternativnega 

vedenja 

1 5 

3 

P122: upoštevanje 

navodil postopka 

diferencialnega 

ojačevanja 

alternativnega 

vedenja 

1 4 

3 
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T157: postopek 

diferencialnega 

ojačevanja 

alternativnega 

vedenja in izničenje 

1 5 

3     

Izničenje 

 

T158:opredelitev 

izničenja 

1 3 

2 

P123: primer 

postopka izničenja pri 

otroku 

1 3 

2 

T159: odstranitev 

ojačevalca v 

postopku izničenja 

2 3 

1 

P124: primer 

postopka izničenja 

neželenega vedenja 

1 3 

2 

T160: razlika med 

izničenjem in 

ignoriranjem 

2 3 

1  

  

 

T161: izničenje v 

kombinaciji z 

izbruhom 

2 3 

1 

 

 

P125: primer izbruha 

1 3 

2 

T162: etični vidik 

izničenja 

2 3 

1 

P126: sledenje 

programu 

1 4 

3 

T163: doslednost pri 

postopku izničenja 

2 3 

1     

 

Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

 

Pri SRP C ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih). Pri SRP C se je pokazala zgolj ena 

manjša sprememba v teoretičnem znanju s področja strategij, ki temeljijo na predhodnih 

dražljajih (motivacijska dejavnosti in nadzor dražljajev). 

 

Tabela 79: Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

T164: opredelitev 

strategij, ki temeljijo 

na predhodnih 

dražljajih 

4 5 

1     

T165: motivacijska 

dejavnosti in nadzor 

dražljajev 

1 3 

2 

P127: primer 

dražljajev, ki 

vzbudijo neželeno 

vedenje otroka 2 2 1 

T166: slabosti 

strategij, ki temeljijo 

na predhodnih 

dražljajih 

2 3 

1     

Neodvisna ojačitev 

T167: opredelitev 

neodvisne ojačitve 1 1 1 

P128: izvedba 

postopka po 

programu 1 1 1 
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Merjenje vedenja in prikaz podatkov 

 

Pri SRP C so prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

merjenja vedenja in prikaza podatkov. Znatne spremembe SRP C v teoretičnem znanju so 

prisotne na področju prikaza podatkov (T170: podatki začetnega stanja; T171: meritve so 

osnova učinkovite intervencije). Prav tako so bile prisotne znatne spremembe v praktičnem 

znanju SRP C s področja postopkov merjenja vedenja (P129: uporaba pripomočkov za merjenje 

vedenja; P130: dosledno zbiranje podatkov po navodilih) in prikaza podatkov (P131: vodenje 

podatkov začetnega stanja, P132: Uporaba podatkov). Sprememba ravni znanja SRP C je 

razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: Nimam znanja s tega področja / 

znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: 

znanje je na ravni samostojnega izvajanja / znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega 

vpogleda). 

 

Tabela 80: Merjenje vedenja in prikaz podatkov 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Postopki merjenja vedenja 

T168: pripomočki za 

merjenje vedenja 

5 5 

 

 

1 

P129: uporaba 

pripomočkov za 

merjenje vedenja 2 5 

 

 

3 

T169: načini 

vodenja podatkov 

5 5 

 

 

1 

P130: dosledno 

zbiranje podatkov po 

navodilih 1 5 

 

 

3 

Prikaz podatkov 

T170: podatki 

začetnega stanja 

2 5 

 

 

3 

P131: vodenje 

podatkov začetnega 

stanja 1 5 

 

 

3 

T171: meritve so 

osnova učinkovite 

intervencije 2 5 

 

 

3 

P132: uporaba 

podatkov 

1 4 

 

 

3 

 

Postopki za spremembo vedenja: posplošitev in vzdrževanje 

 

Pri SRP C so prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

postopkov za spremembo vedenja (posplošitev in vzdrževanje). Znatne spremembe v 

teoretičnem znanju s področja vzdrževanja (T173: opredelitev vzdrževanja vedenja), 

posplošitve (T175: pomen načrtovanja posplošitve), tipov posplošitve (T176: tipi posplošitve). 

Prav tako so se znatne spremembe pokazale na praktičnem znanju s področja  vzdrževanja 

(P134: zbiranje in spremljanje podatkov) in tipov posplošitev (P137: povečanje števila 

dražljajev in krepitev pravilnega odziva). Sprememba ravni znanja SRP C je razvidna iz 
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preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: Nimam znanja s tega področja / znanje je na 

ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na 

ravni samostojnega izvajanja / znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). Pri 

SRP C se je pokazala tudi ena rmanjša sprememba v praktičnem znanju s področja vzdrževanja 

(vključitev posplošitve in vzdrževanja v učno obravnavo).  

 

Tabela 81: Postopki za spremembo vedenja: posplošitev in vzdrževanje 

Teoretično znanje 

Ocena 

pred  

Ocena 

po  Koda Praktično znanje 

Ocena 

pred 

Ocena 

po Koda 

Vzdrževanje        

 

 

T172: načrtovanje 

vzdrževanja vedenja 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

1 

P133: vključitev 

posplošitve in 

vzdrževanja v učno 

obravnavo 3 5 

 

 

 

2 

T173: opredelitev 

vzdrževanja vedenja 

2 5 

3 

P134: zbiranje in 

spremljanje podatkov 1 4 

 

3 

Posplošitev        

 

T174: opredelitev 

posplošitve 5 5 

 

 

1 

P135: prehod na 

spontani urnik 

ojačevanja 5 5 

 

 

1 

T175: pomen 

načrtovanja 

posplošitve 2 5 

 

 

3 

 

P136: vključitev 

spontanega učenja 1 1 

 

 

1 

Tipi posplošitve        

T176: tipi 

posplošitve 2 5 

 

3     

 

 

T177: opredelitev 

posplošitve 5 5 

 

 

 

1 

P137: povečanje 

števila dražljajev in 

krepitev pravilnega 

odziva 1 4 

 

 

 

3 

T178: učinek 

posplošitve 5 5 

 

1 

P138: primer 

posplošitve odziva 5 5 

 

1 

    

P139: uporaba 

strategij nudenja 

opore 5 5 

 

 

1 

T179: cilj 

posplošitve 5 

 

5 

 

1     

Spodbujanje posplošitve 

T180: strategije 

spodbujanja 

posplošitve 5 

 

 

5 

 

 

1 

 

P140: predstavitev 

učnega gradiva 5 5 

 

 

1 

    

P141: spreminjanje in 

kategoriziranje nalog 

obravnave 5 5 

 

 

1 

    

P142: spreminjanje 

lokacije obravnave 5 5 

 

1 

    

P143: vključitev 

učnih priložnosti v 

vsakodnevne 

dejavnosti 5 5 

 

 

 

1 

    

P144: povečanje 

učnih priložnosti 5 5 

 

1 

    

P145: učenje 

samostojnega iskanja 

 

5 5 
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in zahteve spontane 

ojačitve otroka 

 

1 

 

Postopki za spremembo vedenja: strategije uravnavanja 

 

Pri SRP C ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

postopkov spremembe vedenja (strategije uravnavanja). 

 

Tabela 82: Postopki za spremembo vedenja: strategije uravnavanja 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T181: opredelitev 

uravnavanja 

 

2 

 

2 

 

1 

P146: podpora 

uravnavanju 

 

2 

 

2 

 

1 

T182: uravnavanje v 

povezavi s 

samopomočjo in 

neodvisnostjo 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1     

 

T183: vidik 

uravnavanja 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

P147: pomoč otroku 

pri uporabi postopka 

uravnavanja 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

Samoocena strokovne kompetentnosti SRP s področij splošnih kompetence, splošnih 

kompetenc v vzgoji in izobraževanju ter predmetno specifičnih kompetenc s področja VP 

pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo lestvice za samooceno  

strokovne kompetentnosti.  

 

Splošne (generične) kompetence 

 

Pri SRP C ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja splošnih (generičnih) kompetenc. 

Tovrstne kompetence so pričakovane pri vsakem strokovnem delavcu, ki uspešno zaključi 

univerzitetno raven izobraževanja, kar se je pokazalo kot skladno pri SRP A.  

 

Tabela 83: Splošne (generične) kompetence 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

1. Zmožnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo 3 3 1 

2. Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje 

problemov 2 2 1 

3. Fleksibilna uporaba znanja v praksi 2 3 2 
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4. Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, 

(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost 3 3 1 

5. Splošna razgledanost, zmožnost komuniciranja s 

strokovnjaki z drugih strokovnih in znanstvenih področij 3 3 1 

6. Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega 

napredovanja in strokovnega usposabljanja 2 3 2 

7. Informacijska pismenost 3 3 1 

8. Zmožnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in 

načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov 3 3 1 

9. Komuniciranje v tujem jeziku 3 3 1 

 

Splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju 

 

Pri SRP C ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja splošnih (generičnih) kompetenc 

v vzgoji in izobraževanju. Osvojene splošne kompetence v vzgoji in izobraževanju so 

pričakovane pri vseh strokovnih delavcih, ki zaključijo pedagoško smer izobraževanja, kar je 

skladno s prikazano samooceno kompetenc pri SRP C. 

 

Tabela 84: Splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju 

Kompetence 

Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP Koda 

10. Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej 

procesov v vzgoji in izobraževanju) 1 

 

2 

 

2 

11. Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije 2 3 2 

12. Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in 

potreb posameznika 2 3 2 

13. Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih fi- 

lozofskih in zgodovinskih temeljih 1 2 2 

14. Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela 

(zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki 

vzgojno-izobraževalnega dela) 2 2 

 

 

1 

15. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

vzgoji in izobraževanju 3 3 
 

1 

16. Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, 

obvladovanje profesionalno-etičnih vprašanj 3 3 
 

1 

17. Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, 

nediskriminatorno delo, multikulturalnost 3 3 
 

1 

 

Predmetno specifične kompetence vezane na področje VP 

 

Pri SRP C so se pokazale znatne spremembe v znanju s področja predmetno specifičnih 

kompetenc, vezanih na področje VP (18: Poznavanje vsebine in metodike področja; 22: 

Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine; 23: Organiziranje aktivnega in samostojnega 

učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje; 24: Usposobljenost za 'preverjanje in 

ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij; 25: 

Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih VIZ področij; 26: Sodelovanje s starši; 28: 
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Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij 

ob upoštevanju okolijskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih)).  

 

Tabela 85: Predmetno specifične kompetence vezane na področje VP 

Kompetence 

Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP Koda 

18. Poznavanje vsebine in metodike področja 1 3 
 

3 

19. Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega 

in didaktičnega znanja na predmetnem področju 1 2 
 

2 

20. Interdisciplinarno povezovanje vsebin 1 2 
 

2 

21. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z OPP 1 2 
 

2 

22. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine 1 3 
 

3 

23. Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, 

usposabljanje učencev za učinkovito učenje 1 3 
 

3 

24. Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in 

dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij 1 3 
 

3 

25. Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih VIZ področij 1 3 
 

3 

26. Sodelovanje s starši 1 3 
 

3 

27. Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno 

institucijo in socialnim okoljem sistemsko gledanje in 

delovanje 1 2 

 

 

 

2 

28. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. 

skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju 

okolijskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) 1 3 

 

 

3 
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Vključevanje podpornega vedenjskega načrta SRP v individualiziran program otroka z 

MAS pred vključitvijo v model SI-VP   

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo analize individualiziranega 

programa otroka z MAS. Kode smo opredelili po kriterijih, predstavljenih v nadaljevanju. 

Prikazana je analiza podatkov IP-ja vezana na RV2.  

 

Ugotavljamo, da izbrane vsebine IP-ja otroka z MAS C, pripravljenega s strani SRP C, 

vključujejo določene elemente podpornega vedenjskega načrta. IP otroka z MAS C vsebuje 

vsebine opredelitve neželenega vedenja (operativna opredelitev neželenega vedenja), funkcijo 

vedenja (funkcionalna ocena neželenega vedenja), opredelitev primernega ciljnega vedenja 

(cilji otroka s področja vedenja in učenja novih veščin), sprožilci neželenega vedenja 

(opredelitev okoliščin pojava vedenja), vzdrževanje spremenljivk (ohranjanje motivacije), 

poučevanje alternativnih vedenj (cilji otroka s področja vedenja in učenja novih veščin), 

prilagoditve (prilagoditve, opora SRP), strategije reagiranja učitelja v primeru pojava 

neželenega vedenja (reagiranje SRP v primeru pojava vedenja pri otroku). V sklopu IP-ja nismo 

zasledili vsebin s področja strategij reagiranja SRP za zmanjšanje neželenega vedenja.  

 

Tabela 86: Izpis opredelitve vedenja otroka z MAS C v sklopu IP 

Zapis v IP-ju Pojem  Kategorija Krovna kategorija 

Značilnosti vedenja v domači, 

šolski skupini: 

Otrok je rad v stiku z drugimi, 

predvsem odraslimi, čeprav se 

izboljšuje tudi njegov odnos z 

vrstniki, do katerih pristopa, jih 

poboža, da poljub, jim prinese 

igračo. Zelo dobro opazuje, kaj 

se dogaja z vrstniki in nato 

odreagira s smehom ali 

produciranjem glasov, pa tudi s 

samo obrazno mimiko. Ima zelo 

močno osebnost, saj je odločen in 

vztrajen pri cilju, ki si ga zastavi. 

Če cilja ne doseže, nato reagira z 

vzkliki, metanjem predmetov. 

Otrok ima težave s senzornim 

iskanjem, saj ima veliko potrebo 

po senzornih izkušnjah, ki jih 

nenasitno išče na socialno 

nesprejemljiv način. Pogosto 

potrebuje dodatne zvočne, 

vestibularne in proprioceptivne 

stimulacije, saj na tem področju 

izkazuje hiposenzitivnost.  

Rad v stiku z odraslimi 

Izboljšan odnos z vrstniki 

Pristop  

Fizičen stik 

Dobro opazovanje 

Reakcija s smehom in 

mimiko 

Močna osebnost 

Odločnost 

Vztrajnost 

Reakcija z vzkliki 

Metanje predmetov 

Težave  

Senzorno iskanje 

Potreba po senzornih 

izkušnjah 

Nenasitno iskanje 

Socialno nesprejemljiv 

način 

Pogosta potreba po 

dodatnih dražljajih 

Hiposenzitivnost 

 

 

 

Iskanje socialne 

pozornosti 

Napredek otroka 

Osebnostne 

značilnosti otroka  

Opredelitev 

neželenega vedenja 

Primanjkljaji otroka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcija vedenja 

 

Napredek otroka 

 

Opredelitev 

neželenega vedenja  

 

Primanjkljaji otroka 

 

Učenje novih vedenj 

otroka z MAS 

 

Prilagoditve  

 

Vzdrževanje  

motivacije otroka 

 

Reagiranje SRP v 

primeru pojava 

vedenja pri otroku  

 

Osebnostne 

značilnosti otroka  
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Cilji (čustvovanje, vedenje, 

socializacija):  

- upošteva prepoved, 

-nezadovoljstva ne izraža z 

avtoagresijo, 

- pozdravi, 

- vzpostavi in ohrani osnovno 

namerno interakcijo (5 krogov 

komunikacije – zapiranje in 

odpiranje komunikacijskega 

kroga), 

- vztraja v igri skupaj z vrstniki. 

 

Prilagoditve učitelja 

Organizacija pouka: usmerjanje 

vedenja 

Časovna razporeditev pouka:  

- tihi kotiček, 

- možnost izbire, 

- pozitivne potrditve, 

- dodatno gibanje, 

- pogosti odmori, 

- jasno postavljena pričakovanja, 

meje, 

- pravila/ukrepi ob kršitvi, 

- sedežni red, 

- žetoniranje, 

-drugo. 

 

Zaključna opisna ocena: 

Je živahen in srčen otrok. 

Njegovo razpoloženje je odvisno 

od tega, kako dobro je spočit, ali 

je sit, kakšne aktivnosti se 

odvijajo v šoli, od njegove 

prisotnosti oz. odsotnosti pri 

pouku, včasih iz neznanega 

razloga. Zaradi tega njegovo 

razpoloženje v skupini niha od 

nasmejanega in nežnega otroka, 

do otroka, ki glasno joka, se grize 

po rokah, meče predmete, ki mu 

pridejo na pot. Pri vseh 

aktivnostih potrebuje asistenco 

učitelja in veliko motivacije v 

obliki drugih aktivnosti, petja 

pesmic, poslušanja glasbe. 

Potrebuje stalno spodbujanje, saj 

je njegova pozornost zelo 

kratkotrajna; zmoti ga vsaka 

druga aktivnost, ki se odvija, še 

posebej rad gleda skozi okna in 

opazuje dogajanje. Če je od 

pouka odsoten dalj časa, je ob 

prihodu v šolo zelo motiviran za 

delo. Tudi sicer vedno bolj sam 

išče aktivnosti, s katerimi se 

zaposli. Predvsem ga zanimajo 

glasbila, didaktične igrače, kot so 

kocke, vstavljanke, natikanje 

 

Cilji 

Čustvovanje 

Vedenje 

Socializacija 

Upoštevanje prepovedi 

Izražanje nezadovoljstva 

na socialno sprejemljiv 

način 

Pozdrav 

Vzpostavitev in ohranitev 

komunikacije, interakcije 

Vztrajnost v igri z 

vrstniki 

 

Prilagoditve 

Učitelj 

Organizacija pouka 

Časovna razporeditev 

Tihi kotiček 

Možnost izbire 

Pozitivne potrditve 

Dodatno gibanje 

Pogosti odmori 

Jasno postavljene meje 

Pravila/ukrepi ob kršitvi 

Sedežni red 

Žetoniranje 

 

 

 

Živahnost 

Srčnost 

Nihanja v razpoloženju 

Spočitost 

Sitost 

Vrsta aktivnosti 

Prisotnost pri pouku 

Nihanja v razpoloženju 

Nežnost 

Glasen jok 

Grizenje po rokah 

Metanje predmetov 

Potreba po asistenci 

učitelja 

Potreba po motivaciji 

Druge aktivnosti 

Petje pesmi 

Poslušanje glasbe 

Potreba po stalnem 

spodbujanju 

Kratkotrajna pozornost 

Moteči dejavniki 

Druge aktivnosti 

Opazovanje dogajanja 

Odsotnost od pouka 

Visoka motivacija 

Samoinciativno iskanje 

zaposlitvenih aktivnosti 

Večji interes do glasbil 

Didaktične igrače 

 

Cilji s področja 

čustvovanja, 

vedenja in 

socializacije 

Poslušnost 

Izražanje negativnih 

čustev 

Komunikacija 

Koncentracija 

 

 

 

 

Prilagoditve učitelja 

 

Organizacijske 

prilagoditve 

Časovne 

prilagoditve 

Senzorne 

prilagoditve 

Ohranjanje 

motivacije 

Pozitivna posledica 

učitelja ob želenem 

vedenju otroka 

Negativna 

posledica učitelja 

ob neželenem 

vedenju otroka 

 

 

Osebnostne 

značilnosti otroka  

Okoliščine vedenja 

Opredelitev 

neželenega vedenja 

Opora 

Motivacija 

Primanjkljaji otroka 

Napredek otroka 

 

Opredelitev okoliščin 

pojava vedenja  

 

Opora SRP 

 



- 212 - 
 

obročev, rad presipava različne 

materiale, opazuje slike v učilnici 

in lista revijo. Igre z vodo na pipi 

je bilo letos manj. Vedno bolj išče 

stike z drugimi sošolci in 

učiteljicami. K sošolcu pristopi, 

ga pogleda v obraz, da poljubček 

ali ga poboža, prinese mu igračo. 

Zelo dobro opazuje dogajanje 

okoli sebe in nanj reagira s 

kretnjami, obrazno mimiko, z 

glasovi, zlogi in tudi nekaterimi 

besedami.  

Senzorne dejavnosti 

Opazovanje slik 

Listanje revije 

Pogostejše iskanje stika z 

drugimi 

Pristop k drugim 

Pogled v obraz 

Poljub 

Božanje 

Prinese igračo 

Dobro opazovanje 

dogajanja 

Reakcija s komunikacijo  
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Prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

SRP C je med posameznimi sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP v sklopu 

delovne osebne mape opisno opredelil naslednje prednosti implementacije VP v prakso: večja 

osredotočenost SRP-ja na vedenje otroka z MAS, pridobitev novega znanja s področja 

obravnave vedenja in implementacija v prakso, boljši napredek otroka z MAS, večja 

zanesljivost, vztrajnost in doslednosti SRP-ja, povečano zavedanje pomena dobrega 

sodelovanja s starši, uporabnost VP, večja predvidljivost za otroka z MAS ter večji pomen 

beleženja vedenja.  

 

Tabela 87: Zapis prednosti VP pri pedagoškem delu v osebni mapi s strani SRP C 

Vsebina osebne mape Pojem Kategorija Krovna kategorija 

Večja pozornost pri 

prepoznavanju funkcije 

opazovanega vedenja; jasnejša 

opredelitev funkcije  

Pozornost SRP 

Prepoznavanje funkcije 

Jasnejša opredelitev 

Večja 

osredotočenost na 

vedenje otroka z 

MAS 

Pridobitev novega 

znanja s področja 

obravnave vedenja 

in implementacija  v 

prakso 

Večja 

osredotočenost 

SRP na vedenje 

otroka z MAS 

 

Pridobitev novega 

znanja s področja 

obravnave vedenja 

in implementacija  

v prakso 

(kompetentnost) 

 

Boljši napredek 

otroka z MAS 

 

Večja zanesljivost, 

vztrajnost in 

doslednosti SRP  

 

Povečano 

zavedanje pomena 

dobrega 

sodelovanja s 

starši 

(kompetentnost) 

 

Uporabnost VP 

 

Večja 

predvidljivost za 

otroka z MAS 

 

Večji pomen 

Opazim podrobnosti, ki jih prej 

morda nisem. Bolj se poglabljam 

v vzroke. 

Poglobitev v vedenje otroka in 

analiziranje 

Osredotočenost na 

podrobnosti 

Poglobitev v vzroke 

Poglobitev v vedenje 

Analiza vedenja 

Večja 

osredotočenost na 

vedenje otroka z 

MAS 

 

O tem, kaj narediti, da bi 

preprečili vedenje, sem že prej 

veliko razmišljala. Sedaj pa to 

tudi delam bolj zanesljivo.   

Pretekle izkušnje 

Zanesljivejše delo 

Relevantnost 

preteklih izkušenj 

SRP dela bolj 

zanesljivo 

Pokazale so se spremembe v 

vedenju obeh učenk. Spremembe 

so majhne in gredo počasi. 

Potrebna je vztrajnost in 

doslednost.  

Pomembno vlogo imajo pri tem 

tudi njuni starši, njihova 

pripravljenost sodelovati in 

narediti spremembe tudi doma 

ter samo razumevanje staršev – 

vsebine in načina dela. 

Spremembe v vedenju 

otroka 

Rahle spremembe 

Počasne spremembe 

Potreba po vztrajnosti, 

doslednosti 

Pomen vloge staršev 

Pomen sodelovanja 

staršev 

Pomen želje staršev po 

spremembi v domačem 

okolju 

Razumevanje staršev 

Vsebina 

Način dela 

Napredek v vedenju  

otroka 

Počasne spremembe 

vedenja otroka 

Izkušnja vztrajnosti 

in doslednosti 

Povečano zavedanje 

pomena dobrega 

sodelovanja s starši 
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Žetoniranje je zelo uporabno in 

učinkovito, saj učenec natanko 

ve, kaj ga čaka in kako dolgo. 

Mora pa učenec žetoniranje 

razumeti. 

Uporabnost žetoniranja 

Predvidljivost za učenca 

Pomen razumevanja 

žetoniranja 

Uporabnost načel 

VP 

Večja predvidljivost 

za otroka 

beleženja vedenja 

(kompetentnost) 

 

Beleženje vedenja je smiselno. 

Imaš pregled nad potekom 

vedenja, ali se je povečalo ali 

zmanjšalo. Z beleženjem vidiš, 

koliko je tvoje delo učinkovito – 

ali so rezultati in to je tudi 

zapisano. 

Smiselno beleženje 

vedenja 

Večji pregled 

Uvid v spremembo 

vedenja 

Uvid v učinkovitost dela 

Prednosti beleženja 
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Težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

SRP C je med posameznimi sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP v sklopu 

delovne osebne mape opisno opredelil naslednje težave implementacije VP v prakso:   iskanje 

načina reševanja neželenega vedenja, pomanjkljiva uporaba instrumentarijev, beleženje 

podatkov ter nerazumevanje in uporaba načel VP.  

 

Tabela 88: Zapis težav VP pri pedagoškem delu v osebno mapo s strani SRP C 

Vsebina osebne mape Pojem Kategorija Krovna kategorija 

Večjih težav pri zaznavanju 

neželenega vedenja ni, saj so le 

ta kar očitna pri otroku. Mogoče 

je manjša težava zgolj v 

rangiranju le teh, katero 

neželeno vedenje je najbolj 

moteče, ali eno vedenje vodi v 

drugo, ali sta mogoče dve 

vedenji povezani in se pojavljata 

sočasno … 

Manjša težava 

Rangiranje vedenj 

Prepoznavanje 

neželenega vedenja 

Razmišljanje o 

morebitnih težavah 

Iskanje načina 

reševanja 

neželenega vedenja 

Iskanje načina 

reševanja 

neželenega 

vedenja 

 

Pomanjkljiva 

uporaba 

instrumentarijev 

(kompetentnost) 

 

Beleženje 

podatkov 

(kompetentnost) 

 

Nerazumevanje in 

uporaba načel VP 

(kompetentnost) 

 

Preglednica beleženja pogostosti 

in intenzitete pojavljanja vedenja 

izgleda zelo enostavno, a ko jo 

ob opazovanju izpolnjuješ, 

ugotoviš, da je najbolj 

pomembno, da si ustrezno 

opredeliš intenziteto vedenja od 

1–3.  

Zanima me, kako vedeti, kdaj bo 

vedenje prišlo do te stopnje, da 

lahko govorimo o vedenjski 

krizi.  

Izpolnjevanje 

razpredelnice beleženja 

vedenja 

Ugotovitev 

Najbolj pomembno 

Opredeliti intenziteto 

Kako vedeti kdaj 

Stopnja vedenjske krize 

Uporaba 

instrumentarijev 

Beleženje 

Premalo znanja o 

prepoznavanju in 

razumevanju in 

opazovanje vedenja 

otroka 

Ob izvajanju posameznih 

poskusov učenja sem se 

vprašala, ali lahko ob vsakem 

poskusu od 1–10 ojačevalec dam 

otroku v roke ali ga držim jaz in 

se z njim poigram pred otrokom.  

Izvajanje DDT z otrokom: Otrok 

si vsak predmet, ki ga dobi v 

roke, dobro ogleda; ali je lahko 

čas reakcije daljši od 3–5 s? 

Predmet ne postavi tikoma 

ampak tudi do 15 cm stran; ali se 

to šteje za pravilno? – Sicer 

razume, kaj mora narediti. 

Vprašanja pri 

implementaciji 

ojačevanja 

Implementacija 

načela ojačevanja v 

prakso 
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Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo evalvacijskega intervjuja 

modela SI-VP. 

 

SRP C je ocenil izvedbo izpeljanega izobraževalnega procesa v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih in izpostavil pomen naslednjih področij: strokovnost in  relevantnost 

vsebin, prednost dolgoročnega modela SI-VP, pomen supervizije, prednost skupinske oblike 

izobraževalnega procesa, prednost teoretične in praktične oblike izobraževalnega procesa, 

splošna naklonjenost modelu SI-VP (želja po nadaljevanju) ter iskanje načina primerne časovne 

organizacije.  

 

Tabela 89: Evalvacijski intervju modela SI-VP za SRP 

Izjava Pojem Kategorija Krovna 

kategorija 

Zdaj vsebinsko ne moram ničesar reči. 

Tega je veliko in tudi je bilo izluščeno 

tisto bistvo. Ampak mogoče, če bi 

imele več časa, da bi šlo bolj počasi. 

Ker smo imele na srečanjih ogromno  

za predelati in je šlo zelo hitro. Tako, da 

sem morala še doma sama pri sebi 

predelati in preden smo potem na 

otroke prenesle v prakso, je kar trajalo. 

Mogoče samo to, da bi imele še več 

časa. Da bi bilo bolj podrobno, ne tako 

hitro. Včasih je šlo kar hitro. 

 

Seveda mi je bila prednost supervizija. 

Dobiš neko idejo, ravno zaradi tega, ker 

nas je bilo več skupaj in je vsaka nekaj 

dodala. Seveda je bila prednost, da smo 

eno stvar poizkusili in potem spet 

naprej razmišljali. Tudi to je, da se ti 

potem res odpre in razmišljaš, kaj bi pa 

še lahko naredili podobnega.  

 

Meni se je časovno zdelo v redu. Res, 

da je bilo naporno, vsaj tiste dneve, ko 

smo imele celi dan. Tako kot sem že 

prej rekla, tudi vsebin je bilo veliko in 

veliko stvari smo naenkrat predelale. 

Mogoče bi lahko samo malo dlje časa 

trajalo, da bi malo raztegnile ta 

srečanja. Drugače sem se pa navadila, 

Vsebinsko 

Veliko 

Izluščeno bistvo 

Potrebno več časa 

Bolj počasi 

Ogromno za predelati 

Hiter tempo 

Morala doma predelati 

Prenos na otroke 

Potreben čas 

Več časa 

Bolj podrobno 

Ne tako hitro 

 

 

Prednost supervizije 

Ideja 

Prednost timskega dela 

Prednost preizkusiti v 

praksi 

Se odpre 

Razmišljaš o novih 

idejah 

 

 

 

Časovno v redu 

Naporno v primeru 

celega dne 

Veliko vsebine 

Lahko bi trajalo dalj 

časa 

Obsežna in dobra 

vsebina 

 

Prehiter tempo dela in 

potreba po dodatnem 

času 

 

Dolgotrajnejši proces 

prenosa teorije v prakso 

 

 

 

Prednost supervizije 

 

Prednost timskega dela 

 

Prednost praktičnega 

dela 

 

Razmislek o novih 

vsebinah 

 

 

Primerna dolžina 

izobraževanja 

 

Želja po daljšem 

časovnem obsegu 

izobraževanja 

 

Pomen napovedi 

vsebine nadaljnjih 

srečanj 

Strokovnost in  

relevantnost 

vsebin  

 

Prednost 

dolgoročnega 

modela SI-VP  

 

Supervizija 

 

Prednost 

skupinske 

oblike 

izobraževalnega 

procesa  

 

Prednost 

teoretične in 

praktične oblike 

izobraževalnega 

procesa 

 

Naklonjenost 

modelu SI-VP 

(želja po 

nadaljevanju) 

 

Iskanje načina 

primerne 

časovne 

organizacije 
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da imamo enkrat na mesec tisti ''vikend 

paket''. In vedno si naprej napovedala, 

kaj bomo delale naslednjič. Tako, da 

nas je vedno zanimalo, kaj bo sedaj 

naprej. 

Drugače bi bilo dobro, da bi to 

supervizijo imele še naprej Bi bilo 

dobro to imeti enkrat na mesec, ta dva 

dneva. Ker včasih prideš do trenutka, 

ko z drugo SRP ne veva več, kaj 

narediti. Vendar se že zelo dobro 

dopolnjujeva. Od enega do dveh 

mesecev. Se mi zdi, da do dva meseca 

je maksimalno. Torej ena ura za enega 

otroka na približno dva meseca. Dobro 

pa je, da imaš vmes tudi malo časa, da 

dobiš kakšne nove ideje ter jih tudi 

preizkusiš. In da se pokažejo tudi 

rezultati. To bi bilo res super, če bi bila 

supervizija še naprej. Dobro je tudi, da 

se pogovoriš z nekom, ki ve dosti o 

tem. Če se pogovarjam s katerim od 

sodelavcev, ki niso bili na tem 

izobraževanju, ne bo razumel določene 

stvari.  

Bilo je koristno timsko delo, ker vsak 

otrok, ki smo ga imele v obravnavi, tudi 

od ostalih kolegic, je bil vsak zase, 

takšen, kot je. In je bil tudi tam primer, 

ki smo ga obravnavale, takoj sem se 

našla s katerim otrokom, ne nujno, da s 

tem, ki smo ga me imele v obravnavi, 

ampak s kakim drugim si se našel notri 

in si rekel aha to pa je pri nas tudi tako 

in se da potem tudi s temi nasveti, ki 

smo jih dobile oziroma na ta način 

delati in se jih da potem tudi pri 

kateremu uporabiti. Dobiti idejo, ker 

potem se ti pa tako razvije naprej še kaj. 

Tako, da mi je bilo res dobro poslušati 

ostale primere in potem tudi, da smo 

bile vse skupaj, da ni bilo individualno 

naravnano. Tudi tisto, da je ena nekaj 

povedala, je druga še kaj dodala in se je 

potem razvijalo naprej. 

 

  

Pomen napovedi 

prihodnjega srečanja 

Prisotno zanimanje za 

naprej 

 

 

 

 

Dobro 

Supervizija še naprej 

Predlog enkrat na 

mesec  

Dva dni 

Dober je 

vmesni čas 

Nove ideje 

Preizkusiti ideje v 

praksi 

Rezultati 

Želja po nadaljnji 

superviziji 

Možnost pogovora 

Nekdo, ki ve 

 

 

 

 

 

Koristno timsko delo 

Dobrodošli nasveti za 

drugega otroka 

Dobro poslušati druge 

Skupno delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednost supervizije  

 

Želja po nadaljnjem 

izobraževanju 

 

Pomen možnosti 

implementacije teorije 

v prakso 
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Prisotnost neželenega vedenja (avto-heteroagresivno in samostimulirajoče vedenje) pri 

otrocih z MAS pred in po vključitvi SRP v model SI-VP (združeni RV6 in RV7) 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo BPI-S ocenjevalne lestvice.  

 

Pri otroku C je prisotna znatna sprememba v napredku samopoškodbenega vedenja. Znaten 

upad vedenja je prisoten na področju: Grizenje samega sebe (pred: pribl. 1-krat na dan, izrazita 

intenziteta; po: pribl. 1-krat na teden, zmerna intenziteta).   

Tabela 90: Samopoškodbena vedenja 

Vedenje 

Ocena 

pogostosti 

pred 

Ocena 

pogostosti 

po Koda 

Ocena 

intenzitete 

pred 

Ocena 

intenzitete 

po Koda 

Grizenje 

samega sebe  4 3 1 9 3 3 

Udarjanje ob 

glavo  0 0 1 0 0 1 

Udarjanje s 

telesom (brez 

glave) z 

lastnimi 

rokami ali s 

katerim koli 

drugim delom 

telesa  0 0 1 0 0 1 

Praskanje 

samega sebe  0 0 1 0 0 1 

Zaužitje 

predmetov, ki 

ne 

predstavljajo 

hrane  0 0 1 0 0 1 

Vtikanje 

predmetov v 

nos, ušesa, 

zadnjično 

odprtino, ipd.  0 0 1 0 0 1 

Puljenje las 

(odtrgati šop 

las)  0 0 1 0 0 1 

Škripanje z 

zobmi (dokaz 

obrabljenih 

zob) 2 1 1 1 1 1 

Ščipanje 

samega sebe 0 0 1 0 0 1 

Trganje kože 0 0 1 0 0 1 

 

Pri otroku z MAS C ni prisotnih znatnih sprememb agresivnega / uničujočega vedenja, prav 

tako ni prisotnih blagih sprememb. Prisotne so skoraj neopazne spremembe na naslednjih 
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področjih: Grabljenje ali vlečenje drugih (pred: manj kot 1-krat na mesec, blaga intenziteta; po: 

nikoli), Uničevanje stvari (npr.  trganje oblačil, metanje stolov, razbijanje miz …), (pred: pribl. 

1-krat na dan, zmerna intenziteta; po: pribl. 1-krat na teden, zmerna intenziteta), Ustrahovanje 

– biti zloben ali krut (npr. grabiti igrače ali hrano od drugih) (pred: pribl. 1-krat na mesec, 

blaga intenziteta; po: nikoli).  

 

Tabela 91: Agresivna / uničujoča vedenja 

Vedenje 

Ocena 

pogostosti 

pred 

Ocena 

pogostosti 

po Koda 

Ocena 

intenzitete 

pred 

Ocena 

intenzitete 

po Koda 

Tepenje 

(udarjanje) 

drugih 0 0 1 0 0 1 

Brcanje drugih  0 0 1 0 0 1 

Potiskanje 

drugih  0 0 1 0 0 1 

Grizenje drugih  1 1 1 1 1 1 

Grabljenje ali 

vlečenje drugih  1 0 1 1 0 1 

Praskanje 

drugih  0 0 1 0 0 1 

Ščipanje drugih  1 1 1 1 1 1 

Verbalno 

žaljenje drugih  0 0 1 0 0 1 

Uničevanje 

stvari (npr.  

trganje oblačil, 

metanje stolov, 

razbijanje miz 

…) 4 3 1 3 3 1 

Ustrahovanje – 

biti zloben ali 

krut (npr. 

grabiti igrače 

ali hrano od 

drugih) 2 0 1 1 0 1 

 

Pri otroku z MAS C ni prisotnih znatnih sprememb stereotipnega vedenja.  

Tabela 92: Stereotipna vedenja  

Vedenje Ocena pogostosti pred Ocena pogostosti po Koda 

Zibanje, ponavljajoči se 

gibi telesa  
4 4 1 

Vonjanje predmetov, 

lastnega telesa  
4 4 1 

Mahanje ali stresanje z 

rokami  
5 4 1 

Manipuliranje s predmeti 

(npr. vrtenje)  
2 4 1 

Ponavljajoči gibi rok ali 

prstov  
4 4 1 
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Dretje ali kričanje  
4 3 1 

Korakanje, skakanje, 

tekanje, odbijanje  
5 5 1 

Drgnjenje samega sebe  
0 0 1 

Strmenje v roke ali 

predmete  
4 4 1 

Bizarni položaji telesa  
6 6 1 

Ploskanje z rokami  
1 1 1 

Grimase 
3 3 1 
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Opisna ocena izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP pred in po 

vključitvi v model SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

Opisna ocena izbranega neželenega vedenja otroka z MAS C s strani SRP C pred in po 

vključitvi v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP zajema konkretno vedenje opredeljeno 

kot (''vedenje pri otroku se prične s sitnarjenjem … kar se stopnjuje v jok in kričanje. Začne 

tekati po prostoru, metati predmete … sledi intenzivno kričanje, valjanje po tleh, grizenje 

zapestja, kolen oz. vseh delov telesa, ki so ji na dosegu''). Funkcija izbranega vedenja, ki jo 

lahko razberemo iz opisa, predstavlja iskanje socialne pozornosti in morebiti tudi dostop do 

želenih predmetov (''bolj kot materialne stvari je v ospredju želja po pozornosti učiteljice … to 

želi dobiti takoj ... začne tekati po prostoru, metati predmete, po navadi tiste, ki so kakorkoli 

povezani s tistim, kar želi dobiti''). Intenziteta neželenega vedenja pred vključitvijo v model SI-

VP je pri deklici izrazita in se v trenutku togotnega izbruha postopno stopnjuje (''sitnarjenje se 

stopnjuje v jok in kričanje. Začne tekati po prostoru, metati predmete … sledi intenzivno 

kričanje, valjanje po tleh, grizenje zapestja, kolen oz. vseh delov telesa, ki so ji na dosegu … 

ugrizne tudi drugo osebo''), medtem ko je po zaključenem modelu SI-VP prisoten upad 

intenzitete neželenega vedenja (''postopno se je začelo zmanjševati grizenje same sebe. Če se 

ugrizne, je to le za kratek čas in manj intenzivno''), še vedno pa je prisotno spremljajoče vedenje 

(''spremljajoče vedenje jok in kričanje pa je še vedno zelo intenzivno''). Čas trajanja vedenja po 

zaključenem modelu SI-VP je krajši (''togotni izbruh traja krajši čas''). Otrok z MAS C po 

zaključenem modelu SI-VP ob strategijah preprečitve neželenega vedenja, opori in vodenju 

SRP C pomembno napreduje s področja zmanjševanja neželenega vedenja in prav tako učenja 

novih veščin (''Otrok ima povita zapestja (od kolena do dlani). Lastno avtoagresijo ob delni 

fizični pomoči preusmerja v gumijast obroč. V gumijast obroč zagrize, ko mu ga pridržimo pri 

ustih. Občasno ga že poišče in prime sam, vanj sprva ugrizne, potem pa ga vrže na tla'').   
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Tabela 93: Ocena konkretnega neželenega vedenja otroka z MAS C s strani SRP C 

Opisna ocena začetnega stanja izbranega konkretnega 

neželenega vedenja otroka ob vključitvi v model SI-

VP (zapis SRP C): 

Opisna ocena končnega stanja izbranega neželenega 

vedenja otroka ob zaključku modela SI-VP (zapis SRP 

C): 

''Vedenje pri otroku se prične s sitnarjenjem, ko želi 

dobiti nekaj, kar si je v tistem trenutku zamislila (bolj 

kot materialne stvari je v ospredju želja po pozornosti 

učiteljice). To želi dobiti takoj. Sitnarjenje se stopnjuje 

v jok in kričanje. Začne tekati po prostoru, metati 

predmete, po navadi tiste, ki so kakorkoli povezani s 

tistim, kar želi dobiti. Sledi intenzivno kričanje, 

valjanje po tleh, grizenje zapestja, kolen oz. vseh delov 

telesa, ki so ji na dosegu. Grizenje je zelo intenzivno, 

saj ugriz zadrži dalj časa, ob tem kožo močno potegne 

in se včasih ugrizne do krvi. Ugrizne tudi drugo osebo. 

Vsa dejanja so zavestna – ni v afektu. '' 

 

''Otrok ima povita zapestja (od kolena do dlani). 

Lastno avtoagresijo ob delni fizični pomoči 

preusmerja v gumijast obroč. V gumijast obroč 

zagrize, ko ji ga pridržimo pri ustih. Občasno ga že 

poišče in prime sama, vanj sprva ugrizne, potem pa ga 

vrže na tla. Postopno se je začelo zmanjševati grizenje 

same sebe. Če se ugrizne, je to le za kratek čas in manj 

intenzivno. Spremljajoče vedenje jok in kričanje pa je 

še vedno zelo intenzivno. Togotni izbruh traja krajši 

čas.'' 

 

Grafična ocena izbranega neželenega vedenja, ki otroka z MAS C v največji meri ovira v 

vsakodnevnem funkcioniranju s strani SRP C 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo preglednice beleženja 

pogostosti in intenzitete pojavljanja vedenja.  

 

Kot je razvidno iz opisne ocene vedenja otroka z MAS C s strani SRP C, da je neželeno vedenje 

tekom vključitve v model SI-VP upadlo, lahko opis podkrepimo tudi z grafom. Graf 4 prikazuje 

intenziteto in trajanje neželenega vedenja otroka C v minutah. SRP C je uporabil dnevno 

preglednico beleženja vedenja, kjer je otroka opazoval vsak dan v prvem mesecu vključitve v 

model SI-VP ter enako v zadnjem mesecu ob zaključku. Prikazani so rezultati vedenja v času 

prvega meseca vključitve v model SI-VP ter zadnjega meseca ob zaključku modela SI-VP. Graf 

4 nakazuje očiten trend napredka otroka C tekom celotnega procesa modela SI-VP, kjer je viden 

predvsem upad intenzitete ter prav tako trajanje neželenega vedenja. SRP C navaja, kot opisno 

opombo, da je pri otroku C prisotna pogostost pojavljanja vedenja vedno le enkrat dnevno, na 

podlagi česar lahko razberemo, da je upadla prav tako pogostost pojavljanja izbranega 

neželenega vedenja.    
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Graf 4: Ocena začetnega in končnega stanja neželenega vedenja otroka z MAS C s strani SRP C 
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Neželena vedenja otroka z MAS, ki staršem predstavljajo skrb in željo po preoblikovanju 

v socialno sprejemljivejša v sklopu modela SI-VP 

 

Zaradi različnih proučevanih primerov vedenj otrok z MAS smo pripravili opisno predstavitev, 

kjer smo združili podatke, pridobljene s pomočjo polstrukturiranega intervjuja s starši in 

kliničnega opazovanja otroka z MAS s strani supervizorja, ter tako uporabili antropološki 

pristop k analizi zbranih podatkov. 

 

Ugotavljamo, da funkcioniranje otroka z MAS C odstopa na različnih področjih. V nadaljevanju 

izpostavljamo odstopanja v vedenju na nekaterih bistvenih področjih: verbalna in neverbalna 

komunikacija (izostanek govora, enosmerna komunikacija, nizka stopnja asertivnosti, nizka 

stopnja responzivnosti, težave pri sledenju navodilom, šibka uporaba in sledenje gestam – ne 

pokaže s prstom, ne prikima, redko odkima), socialno-recipročna interakcija (selektiven odziv 

na ime, kratkotrajen in hitreje odkrenljiv očesni stik, egocentričnost, ni skupne vezane 

pozornosti), stereotipija (izraziti usmerjeni interesi, obsesije, rituali, težave s prehodi, motorični 

manerizmi, ponavljajoča se vedenja), motorike (dispraksija fine motorike, težave z 

ravnotežjem, šibka grafomotorika, težave v procesu načrtovanja in izvedbe gibanja). Vodljivost 

za šolsko delo pri otroku je slabša (nižja stopnja motivacije za sodelovanje in šibko sledenje 

navodilom). Pridružene so težave na področju senzitivnosti (nizek prag za bolečino, premajhna 

občutljivost na področju vizualnih dražljajev, senzorna nihanja na področju zvoka). Največ 

težav je, kadar ni v središču pozornosti oziroma kadar ne dobi želenih stvari. Takrat reagira z 

togotnimi izbruhi, avtoagresijo (pogrize roke, noge). Na podlagi vsega naštetega jasno vidimo, 

da so prisotni vsi kriteriji za MAS. Staršem C največjo skrb in željo po preoblikovanju v 

socialno sprejemljivejša vedenja predstavlja področje soočanja z agresijo. Starši C želijo pomoč 

pri obvladovanju togotnih izbruhov. Opažajo, da funkcija vedenja izhaja iz iskanja socialne 

pozornosti, občasno se vedenje pojavi tudi, ko je prisoten prosti čas oziroma ko nima ustrezne 

komunikacije – kako sporočiti svoje želje oz. zahteve. Doma v zadnjem času prisotne tudi 

obsesije, ki jih dokaj uspešno obvladujejo (TV – strategija prenasičenja). Deklica se najraje 

zamoti z enostavno socialno igro (kuku, ploskanje) ter igro z žogami. (… pri našem otroku je 

največ težav na področju njenega obnašanja. Občasno je agresivna do drugih, ima hude 

izbruhe, prime za lase in nas povleče … mene, babico, tudi otroke, ki hodijo na sprehodu mimo 

nas … To se zgodi, ko midva govoriva z drugimi ljudmi in nisva intenzivno posvečena njej. V 

prostem času se težko zamoti sama … ne ve, kaj bi počela, v bistvu ves čas rabi vodenje in 

spodbujanje. Doma je tudi ščipanje, najbolj na sprehodu ali v dnevni sobi. Velikokrat je 
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problem, ker nama ne more povedati, kaj bi imela. Druga težava je pa tudi, da bi neomejeno 

gledala TV, tako jo poskusiva zamotit s kako drugo igro, ki ji je tudi všeč – kuku, plosk … Da, 

najtežje je pa gledati agresijo, kadar ima hude izbruhe, ko nas prime za lase in nas povleče, 

velikokrat tudi sebe pogrize po roki ali kolenih, tudi do krvi … mi pa ne vemo, kaj takrat 

narediti. Radi bi jo naučili, ampak ne znamo.) 

Tabela 94: Opisna predstavitev pridobljenih podatkov v sklopu polstrukturiranega intervjuja s starši C in kliničnega 

opazovanja otroka z MAS C  

Senzitivnost: 

Prisoten zelo nizek prag za bolečino. Na splošno je prisotna hiposenzitivnost na področju vizualnih dražljajev 

(opazuje vrteče se predmete, maha s stvarmi pred očmi, pritegnejo ga svetleče stvari in izrazite barve ipd.). 

Občasno prisotna hipersenzitivnost na področju zvoka. 

Motorika: 

Dispraksija motorike na vseh ravneh. Pri gibanju je okoren in potrebuje vodenje s strani odrasle osebe (groba, 

fina, oralna). Ima velike težave v procesu načrtovanja in izvedbe gibanja. Spontana imitacija manipulacije s 

predmeti in motorike ni osvojena. Prisotni zgolj določeni naučeni elementi (izštevanke s ploskom ipd.). 

Komunikacija: 

Otrok ne govori. Prav tako je sporazumevanje ne neverbalni ravni zelo šibko. V komunikaciji izhaja iz lastnih 

potreb in želja. Socialne komunikacije ni prisotne. Zelo malo podanih pobud in šibko odzivanje na naša 

vprašanja ali navodila. Razumevanje navodil je šibko, predvsem sestavljenih. Na splošno težko sledi gestam 

drugih in jih slabo uporablja: ne pokaže s prstom, ne prikima, redko odkima. 

Učne spretnosti: 

Koncentracija je na splošno šibka – odhaja iz prostora, bega od ene aktivnosti k drugi. Pozornost hitro 

odkrenljiva. 

Socialno-recipročna interakcija: 

Na ime se selektivno odziva, zavisi od tega, kaj držimo v roki. Prisoten kratkotrajen in hitreje odkrenljiv 

očesni stik. Na splošno ne zmore vzpostaviti in vzdrževati skupne vezane pozornosti. K skupni igri redko 

povabi. Socialno manj zrel. Empatije ni prisotne. Pri interakciji je enosmeren in izrazito egocentričen. 

Stereotipija: 

Doma v zadnjem času prisotnih veliko obsesij (predvsem z gledanjem TV-ja). Prisotni so izrazito usmerjeni 

interesi v konje. Otrok je obsesiven in ima ustaljene rituale poti, delov dneva, obiskov ipd. Prisotne so težave 

s prehodi. Ob pozitivi vznemirjenosti so prisotni motorični manerizmi, kjer krili in ploska z rokami. Ob tem 

pači obraz. Prisotna ponavljajoča se vedenja pri igri in vsakodnevnih dejavnostih. 

Igra: 

V prostem času se težko zamoti sam (nima prave ideje o tem, kaj bi počel, prav tako večino časa potrebuje 

vodenje in spodbudo za čim večjo samostojnost). Otrok se zamoti predvsem s socialno igro (ploskanje) ter 

igro z žogami. 

Vedenje: 

Pri otroku je mogoče opaziti pomembna odstopanja na področju vedenja. Občasno je prisotno agresivno 

vedenje do drugih (prime za lase, povleče). Vedenje se pojavi predvsem, kadar govorim s staršema in se 

intenzivno ne posvečamo njemu. Doma naj bi bilo prisotno tudi ščipanje (npr. na sprehodu, v domačem 
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okolju). Nekajkrat  funkcija vedenja izhaja iz iskanja pozornosti, občasno se vedenje pojavi tudi, ko je 

prisoten njegov prosti čas oz. ko nima ustreznega orodja o tem, kako sporočiti svoje želje oz. zahteve. 

Sklepne misli: 

Mnenje je napisano na podlagi kliničnega opazovanja otroka ter pripovedovanja staršev. Pri otroku so prisotni 

vsi znaki za MAS. Največja odstopanja so na naslednjih področjih: komunikacija (ni govora, kratkotrajen oč. 

kontakt, šibka neverbalna komunikacija, nizka stopnja asertivnosti in responzivnosti), stereotipno vedenje 

(rituali, obsesije, težave s prehodi, usmerjeni interesi), motorika (dispraksija, ni imitacije, težave z 

načrtovanjem), igra (ni idej, kako se igrati z igračami). Stopnja prilagojenega vedenja je nizka, otrok je težko 

vodljiv pri usmerjenih aktivnostih. Pridružene težave na področju senzitivnosti: nizek prag za bolečino, 

premajhna občutljivost na vizualnem področju ter prevelika na področju zvoka. Koncentracija je šibka in 

odkrenljiva. Prisotno odklonsko vedenje, v okviru katerega se pojavi agresija, kričanje. 
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Sovpadanje izbora prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS za preoblikovanje v 

socialno sprejemljivejše s strani SRP in staršev v sklopu modela SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo intervjuja funkcionalne ocene 

FAI – Functional Assessment Interview ter prilagojene oblike intervjuja ocene funkcije vedenja 

za starše FAI parents –  Functional Assessment Interview parents. 

 

Izbor neželenega vedenja s strani staršev C v sklopu izbranega vprašalnika ustreza vedenju, ki 

ga opredelijo kot ''avtoagresija, jok, kričanje''. SRP C na drugi strani izpostavlja enako vedenje, 

ki ga le bolj podrobno opiše (''kričanje in jok (občasni jok, ki preide v kričanje) … grizenje rok 

in nog, predmetov (grize se v zapestje in kolena, grize mizo, stol) … metanje in prevračanje 

predmetov – meče predmete, ki ropočejo, prevrne mizo, nato vse, kar ji pride pod roke, 

računalniški ekran, radio''). Na podlagi rezultatov, zbranih v sklopu vprašalnikov, ugotavljamo, 

da izbrano vedenje ''avtoagresija, jok, kričanje'' sovpada pri staršu C in SRP C, medtem ko SRP 

C vedenje bolj natančno opredeli in ga razdela. Izbor neželenega vedenja pri SRP C in starših 

otroka z MAS C sovpada.  
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Sovpadanje funkcionalne ocene izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani 

staršev ter SRP v sklopu modela SI-VP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo prilagojene oblike intervjuja 

ocene funkcije vedenja za starše FAI parents –  Functional Assessment Interview parents, MAS 

– Motivation assessment scale in QABF – Questions about behavioral function. 

 

Starši C v sklopu vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše FAI parents –  Functional 

Assessment Interview parents navajajo okoliščine izbranega vedenja (''… avtoagresija, jok, 

kričanje …'') v smislu, da se vedenje pojavi predvsem ob spremembah in prehodih (''… vedenje 

se pojavi na morju, obisk zdravnika, če mora prej v hišo, ko mora prekiniti         muziko …''). 

Predhodni dražljaji, ki izzovejo vedenje, se pojavijo, ko so prisotne določene dejavnosti, ko od 

otroka zahtevamo, da preneha z določeno dejavnostjo in kadar zavrnemo njegovo zahtevo. 

Občasno dražljaji predstavljajo zahteve staršev C ob določenih zahtevah in nalogah (''… 

izbrano neželeno vedenje se v domačem okolju občasno pojavi, kadar podamo otroku določeno 

nalogo/zahtevo, težko nalogo/zahtevo, enostavno nalogo/zahtevo). Starši C izključijo pojav 

neželenega vedenja v primeru novih dejavnosti. Posledica starša C na vedenje otroka občasno 

zagotavlja pozornost v obliki ustnega opomina, igrač in hrane. Starši C občasno uporabljajo 

strategijo kazni (''… z neželenim vedenjem otrok v domačem okolju izgubi možnost telefona in 

gledanja TV …''). Po drugi strani pa se otrok izogne zahtevi starša C in določeni specifični 

dejavnosti.  

Na podlagi vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše C torej ugotavljamo, da se vedenje 

pojavi ob zahtevah (ob določenih, enostavnih, težkih, zahtevah po začetku/prenehanju), ob 

dejavnosti (določeni), ob zavrnitvi otrokove zahteve/želje ter ob spremembi rutine.  

SRP C v sklopu vprašalnika FAST – Functional assessment screening tool oceni funkcijo 

vedenja v smislu iskanja socialne pozornosti, dostopa do določenih aktivnosti/predmetov ter 

pobega pred zahtevo. SRP C prav tako oceni funkcijo vedenja s pomočjo  vprašalnika QABF – 

Questions about behavioral function, kjer rezultat kaže na dostop do določenih 

aktivnosti/predmetov ter pobeg pred zahtevo. 
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Mnenje staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega otroka z MAS s strani 

SRP-ja, vključenega v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo evalvacijskega vprašalnika 

modela SI-VP za starše. 

 

V nadaljevanju izpostavljamo največje prednosti  (predstavljamo ocene staršev C, ki ustrezajo 

kriteriju odlično) in največje pomanjkljivosti modela SI-VP (predstavljamo ocene staršev C, ki 

ustrezajo kriteriju zelo slabo). SRP C med največje prednosti modela SI-VP uvršča področje 

splošnega zadovoljstva glede modela izobraževanja o VP (odlična izkušnja izpeljanega 

projekta; močno priporočilo drugim staršem za vključitev v model SI-VP; vpeljava vedenjskega 

pristopa v sklopu modela SI-VP kot prevladujočega načina dela za mojega otroka in mojo 

družino), uporabnost prejetih napotkov (uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati težavno 

vedenje otroka), zadovoljstva glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela (kvaliteta 

predstavitve in razlage vedenjskega načrta; način obvladovanja neželenega vedenja otroka v 

razredu; način poučevanja novih veščin; način podajanja napotkov; pomoč pri pripravi učnega 

materiala; čas namenjen s strani SRP; izraženost interesa in skrbi učitelja po pomoči za otroka), 

napredek otroka (napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju socializacije; 

komunikacije; avtoagresije, stereotipije (ponavljajoča vedenja, obsesije, rituali, težave s 

spremembami); težavnega vedenja ter razbremenitev stresa v družini (razbremenitev v odnosu 

do otroka in partnerja). Med največje pomanjkljivosti modela SI-VP SRP C uvršča področje 

težavnosti razumevanja vsebine VP (zahtevnost razumevanja in uporabe napotkov o tem, kako 

obvladovati težavno vedenje otroka), težavnost uporabe VP v praksi doma (zahtevnost 

upoštevanja navodil s strani SRP ter zahtevnost poučevanja veščin),  napredek otroka (ni 

napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju igre) ter šibke razbremenitve stresa 

v družini (razbremenitev v odnosu do širše okolice). 

 

Tabela 95: Ocena posameznega področja modela SI-VP s strani staršev C 

Izjava staršev  Koda 

Splošno zadovoljstvo glede modela izobraževanja o VP 

Izkušnja izpeljanega projekta  3 

Priporočilo drugim staršem za vključitev v model SI-VP 3 

Suverenost obvladovanja neželenega vedenja pred vključitvijo v model SI-VP  1 

Suverenost obvladovanja neželenega vedenja po zaključenem modelu SI-VP  2 

Vpeljava vedenjskega pristopa v sklopu modela SI-VP kot prevladujočega 

načina dela za mojega otroka in mojo družino 

3 
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Uporabnost prejetih napotkov 

Uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati težavno vedenje otroka  3 

Težavnost razumevanja vsebine VP 

Zahtevnost razumevanja in uporabe napotkov o tem, kako obvladovati težavno 

vedenje otroka  

1 

Težavnost uporabe VP v praksi doma 

Zahtevnost upoštevanja navodil s strani SRP 1 

Zahtevnost poučevanja veščin 1 

Zahtevnost urejanja prostora 2 

Zahtevnost uporabe in izdelava učnega materiala 2 

Zadovoljstvo glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela 

Kvaliteta predstavitve in razlage vedenjskega načrta 3 

Način obvladovanja neželenega vedenja otroka v razredu 3 

Način poučevanja novih veščin 3 

Način podajanja napotkov 3 

Pomoč pri pripravi učnega materiala  3 

Čas namenjen s strani SRP 3 

Izraženost interesa in skrbi učitelja po pomoči za otroka  3 

Napredek otroka 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju šolskih veščin  2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju socializacije 3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju komunikacije 3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju vodljivosti 

(poslušnosti)  

2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju agresije  2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju avtoagresije  3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju stereotipije 

(ponavljajoča vedenja, obsesije, rituali, težave s spremembami)  

3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju igre  1 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju senzorike (slušni, 

vizualni, taktilni dražljaji …) 

2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju težavnega 

vedenja 

3 

Razbremenitev stresa v družini 

Razbremenitev v odnosu do otroka  3 

Razbremenitev v odnosu do partnerja  3 

Razbremenitev v odnosu do sorojencev /  

Razbremenitev v odnosu do širše okolice 1 
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3.7.4 Študija primera D 

 

Samoocena splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti SRP o 

VP pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo lestvice za samooceno 

teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) SRP s področja ABA. 

 

Definicija, karakteristike in obseg VP 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

definicije, karakteristike in obsega ABA. Prisotne so zgolj rahle spremembe v praktičnem 

znanju na nekaterih kompetencah (primer uporabe pristopa ABA z otrokom, zbiranja podatkov 

ter sledenje postopkom). Na podlagi samoocen razberemo, da je SRP D po zaključenem modelu 

SI-VP dosegel najvišjo možno raven znanja (znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega 

vpogleda) na vseh področjih teoretičnih kompetenc, medtem ko je njegovo znanje v praksi v 

primerjavi s teoretičnim, še vedno na nižji ravni (Znanje je na ravni razlikovanja med 

izkušnjami, primerjanje s teoretskimi spoznanji, izvajanje ob pomoči/ znanje je na ravni 

samostojnega izvajanja). 

 

Tabela 96: Definicija, karakteristike in obseg ABA 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T1: reševanje 

socialnih težav s 

pristopom ABA 4 5 1 

P1: primer uporabe 

pristopa ABA pri delu 

z otrokom 2 4 2 

T2: široka 

uporabnost 4 5 1     

T3: določenost 

vedenja in okolja 4 5 1     

T4: funkcionalna 

uporabnost 4 5 1 

P2: opis opazovanih 

vedenj 2 3 1 

T5: individualiziran 

pristop 4 5 1     

T6: z dokazi podprta 

praksa poučevanja 4 5 1 P3: zbiranje podatkov 1 3 2 

T7: poenotenost 

načina dela 4 5 1 

P4: sledenje 

postopkom 1 3 2 

T8: raznovrstnost 

pristopa ABA 4 5 1 
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Načela, postopki in koncepti VP 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem znanju s področja načel, postopkov in 

konceptov ABA. Prisotne so zgolj rahle spremembe, ki se v največji meri kažejo v praktičnem 

znanju na področju načel, postopkov in konceptov (primer lastnega ali otrokovega vedenja, 

primer vsakodnevnih življenjskih spretnosti, primer odziva lastnega ali otrokovega vedenja, 

razlikovanje oblike in funkcije vedenja, opis lastnega in otrokovega vedenja z merljivimi izrazi, 

opis primera vedenja z merljivimi izrazi), vpliva okolja na vedenje (vpliv predhodnih dražljajev 

na odziv, vpliv posledice na odziv, iskanje vzroka vedenja na podlagi predhodnih dražljajev in 

posledic), ojačevanje vedenja (primer povečanega vedenja kot rezultat ojačitve), brezpogojnih 

in pogojnih ojačevalcev (primer primarnih ojačevalcev lastnega in otrokovega vedenja), kazni 

(prepoznavanje posledic, ki predstavljajo kazen), diskriminativnega dražljaja (primer 

diskriminativnega dražljaja otrokovega vedenja), 4-stopenjskega zaporedja (prepoznavanje 

spremenljivk predhodnih dražljajev in posledic vedenja) ter posplošitve (generalizacija) in 

vzdrževanja (vključitev posplošitve v program dela). V teoretičnem znanju sta bili prisotni zgolj 

dve rahli spremembi na področju načel, postopkov in konceptov (opredelitev komunikacije kot 

vedenje) ter posplošitve (generalizacija) in vzdrževanja (definicija posplošitve). Na podlagi 

samoocen razberemo, da je SRP D po zaključenem modelu SI-VP dosegal najvišjo možno raven 

znanja (znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda) na večini področij teoretičnih 

kompetenc, medtem ko je njegovo znanje v praksi v primerjavi s teoretičnim še vedno na 

nekoliko nižji ravni (znanje je na ravni samostojnega izvajanja). Je pa zagotovo opazen 

napredek SRP D v smislu implementacije znanja v prakso, saj je bilo praktično znanje v 

primerjavi s teoretičnim ob vključitvi v model SI-VP v splošnem slabše, je pa sprememba v 

praktičnem znanju v primerjavi s teoretičnim po zaključenem modelu SI-VP večja. 

 

Tabela 97: Načela, postopki in koncepti 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

 

T9: definicija 

vedenja 5 5 

 

 

1 

P5: primer lastnega 

ali otrokovega 

vedenja 2 4 

 

 

2 

T10: opredelitev 

komunikacije kot 

vedenje 3 4 

 

 

2     

T11: analiza naloge 4 5 

 

 

1 

P6: primer 

vsakodnevnih 

življenjskih spretnosti 2 4 

 

 

2 

T12: odziv kot 

posamičen primer 4 5 

 

 

P7: primer odziva 

lastnega ali 2 4 
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vedenja 1 otrokovega vedenja 2 

T13: razlikovanje 

oblike in funkcije 

vedenja 4 5 

 

 

1 

P8: razlikovanje 

oblike in funkcije 

vedenja 3 4 

 

 

1 

T14: določitev 

vedenja z 

opazovanjem, 

merjenjem 4 5 

 

 

 

1 

P9: opis lastnega in 

otrokovega vedenja z 

merljivimi izrazi 2 4 

 

 

 

2 

T15: topografija 3 3 

 

 

1 

P10: opis primera 

vedenja z merljivimi 

izrazi 2 4 

 

 

2 

T16: merljive 

dimenzije vedenja 4 5 

 

1     

Okolje in dražljaji 

T17: definicija 

okolja 4 5 

 

1     

T18: definicija 

dražljaja 4 5 

 

1     

Vpliv okolja na vedenje 

T19: priučeno 

vedenje 

4 

 

 

5 

 

 

1 

P11: vpliv 

predhodnih dražljajev 

na odziv 2 4 

 

 

2 

P12: vpliv posledice 

na odziv 2 4 

 

2 

P13: iskanje vzroka 

vedenja na podlagi 

predhodnih dražljajev 

in posledic 2 4 

 

 

 

2 

T20: posledica kot 

okrepitev ali kazen 

4 5 

1     

Ojačevanje vedenja        

T21: pomen in 

uporaba ojačevanja 4 

 

 

5 

 

 

1 

P14: primer 

povečanega vedenja 

kot rezultat ojačitve 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

T22 ojačanje 

vedenja je rezultat 

ojačevalca 4 

 

 

5 

 

 

1     

T23: definicija 

ojačevalca 4 

 

5 

 

1     

Pozitivna ojačitev        

T24: definicija 

pozitivne ojačitve 4 

 

 

5 

 

 

1 

P15: primer pozitivne 

ojačitve lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

Negativna ojačitev        

T25 definicija 

negativne ojačitve 4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P16: primer 

negativne ojačitve 

lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Brezpogojni ojačevalci (primarni); Pogojni ojačevalci (sekundarni ) 

T26: definicija 

primarnih 

ojačevalcev 4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

P17: primer 

primarnih 

ojačevalcev lastnega 

in otrokovega 

vedenja 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

Kazen        

T27: uporaba kazni 4 5 

 

1 

P18: uporaba kazni v 

praksi 3 4 

 

1 

T28: etični vidik 

kazni 4 5 

 

1     

T29: vpliv kazni na 4 5  P19: primer kazni 3 4  
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vedenje 1 1 

T30: funkcionalna 

opredelitev kazni 4 4 1 

P20: prepoznavanje 

posledic, ki 

predstavljajo kazen 2 4 

 

 

2 

T31: postopki, 

uvrščeni med kazni 4 5 

 

1     

T32: definicija kazni 4 5 1     

Brezpogojna (primarna) kazen in pogojna (sekundarna) kazen 

T33: definicija 

primarne in 

sekundarne kazni 4 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

P21: primer primarne 

in sekundarne kazni 

lastnega in 

otrokovega vedenja 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Motivacijske dejavnosti  

T34: spremenljivost 

učinkovitosti 

ojačevalca 4 5 1     

T35: motivacijska 

dejavnost v povezavi 

s spremenljivo 

učinkovitostjo 4 5 1     

T36: definicija 

pomanjkanja in 

prenasičenosti 4 5 1 

P22: prepoznavanje 

učinkovitosti 

posledice 3 4 1 

Kontrola dražljajev  

T37: definicija 

kontrole dražljajev 4 5 1     

Diskriminativni dražljaj 

T38: definicija 

diskriminativnega 

dražljaja 4 5 1 

P23: primer 

diskriminativnega 

dražljaja otrokovega 

vedenja 2 4 2 

4-stopenjsko zaporedje 

T39: definicija 4-

stopenjskega 

zaporedja 4 5 

 

 

 

1 

P24: prepoznavanje 

spremenljivk 

predhodnih dražljajev 

in posledic vedenja 2 4 2 

T40: vpliv 4-

stopenjskega 

zaporedja na vedenje 4 5 

 

 

1     

Posplošitev (generalizacija) in vzdrževanje 

T41: definicija 

posplošitve 3 

 

 

5 

 

 

2 

P25: vključitev 

posplošitve v 

program dela 2 4 2 

 

Povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

 

Pri SRP D se je pokazala znatna sprememba v praktičnem znanju s področja povečanja vedenja 

(utemeljitev cilja, izbire in spremljanja). Znatna sprememba je opazna na področju utemeljitve 

cilja na kompetenci (T44: definicija prioritetnih ciljev). Sprememba ravni znanja SRP D je 

razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: znanje je na ravni opisovanja, 

(pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni kritične 

refleksije, celostnega vpogleda). Pri SRP D so se pokazale tudi rahle spremembe v praktičnem 
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znanju s področja utemeljitve cilja (ocena vedenja z uporabo instrumentarijev), kriterijev za 

opredelitev učinkovitosti (uporaba kriterijev za učinkovitost) ter spremljanje in spreminjanje 

ciljev (vodenje evidence podatkov).   

 

Tabela 98: Povečanje želenega vedenja: utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Utemeljitev cilja 

T42: definicija 

ciljnega vedenja in 

primernost ciljev 

4 4 

1 

P26: ocena vedenja z 

uporabo 

instrumentarijev 2 4 2 

T43: poznavanje in 

uporaba 

instrumentarijev za 

oceno vedenja 

4 5 

1     

T44: definicija 

prioritetnih ciljev 

2 5 

3     

Kriteriji za opredelitev učinkovitosti 

T45: merjenje in 

opazovanje ciljnega 

vedenja 4 5 1     

T46: merila 

učinkovitosti 4 5 1 

P27: uporaba 

kriterijev za 

učinkovitost 2 4 2 

Spremljanje in spreminjanje ciljev 

T47: spremljanje in 

spreminjanje ciljev 4 5 1 

P28: vodenje 

evidence podatkov 2 4 2 

 

Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah  

 

Pri SRP D se je pokazala znatna sprememba v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (strategije, ki temeljijo na posledicah). Znatna sprememba je opazna 

predvsem v praktičnem znanju na področju uresničevanje ojačitve (sistem žetoniranja) pri 

naslednjih kompetencah (P46: uporaba različnih sistemov žetoniranja; P47: izročitev žetona; 

P48: povezava med sistemom žetoniranja in ojačevalcem; P49: žetoniranje po programu). Prav 

tako je pri SRP D prisotna znatna sprememba v teoretičnem znanju s področja vzpostavitve in 

izbire ojačevalcev na kompetenci (T54: poznavanje postopkov določitve potencialnih 

ojačevalcev). Sprememba ravni znanja SRP D je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v 

model SI-VP: nimam znanja s tega področja/znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, 

posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni samostojnega izvajanja/znanje 

je na ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda). Pri SRP D so se pokazale tudi rahle 

spremembe v teoretičnem znanju s področja uresničevanje ojačitve – urnik ojačitve (ojačitve se 

podajajo v presledkih), uresničevanja ojačitve – diferencialna ojačitev (definicija diferencialne 
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ojačitve, uporaba diferencialne ojačitve, iskanje priložnosti ojačanja želenega vedenja), 

uresničevanja ojačitve – sistema žetoniranja (žeton predstavlja sekundarni ojačevalec, 

definicija rezervnega ojačevalca, učinkovitost sistema žetoniranja – načrt ojačitve in ocena 

preferenc).  

 

Tabela 99: Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T48: uporaba 

ojačevalcev 3 4 1     

T49: naravni 

ojačevalec kot 

končni cilj 4 5 1     

Vzpostavitev in izbira ojačevalcev 

T50: senzorni 

ojačevalci 4 5 1 

P29: preizkušanje 

ojačevalcev 2 4 2 

 

T51: pomen novih 

ojačevalcev 4 5 1 

P30: prepoznavanje 

in uporaba različnih 

ojačevalcev 3 4 1 

T52: povezanost 

ojačevalcev z 

drugimi 4 5 1 

 

P31: povečanje 

obsega ojačevalcev 3 4 1 

T53: uporaba 

dejavnosti kot 

ojačevalcev v 

prostem času 4 5 1 

 

P32: izbira in 

uporaba ojačevalcev 3 4 1 

 

 

    

P33: izbira  

potencialnih 

ojačevalcev 3 4 1 

T54: poznavanje 

postopkov določitve 

potencialnih 

ojačevalcev 2 5 3 

P34: uporaba 

postopkov izbire 

potencialnih 

ojačevalcev 2 4 2 

T55: pomen uporabe 

različnih 

ojačevalcev 4 5 1 

 

P35: pregled okolja 

in izbira ojačevalcev 2 4 2 

T56: ohranjanje 

vrednosti 

ojačevalcev 4 5 1 

P36: nadzor nad 

ojačevalci 3 4 1 

T57: uporaba 

primarnih 

ojačevalcev 4 5 1 

P37: uporaba 

raznolikih 

ojačevalcev 3 4 1 

T58: omejitve 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 4 5 1 

P38: upoštevanje 

etičnega vidika 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 2 4 2 

 

 

 

    

P39: razmerje 

uporabe primarnih in 

sekundarnih 

ojačevalcev 2 4 2 

T59: prednost 

uporabe primarnih 

ojačevalcev 4 5 1     

T60: poznavanje 

pomanjkljivosti 4 5 1     
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primarnih 

ojačevalcev 

 

T61: vpeljevanje 

sekundarnih 

ojačevalcev 4 5 1 

P40: združitev 

primarnih in 

sekundarnih 

ojačevalcev 3 4 1 

T62: združitev lastne 

prisotnosti z 

ojačevalci 4 5 1 

 

P41: vzpostavitev 

interaktivnega okolja 3 4 1 

Uresničevanje ojačitve: urnik ojačitve 

T63: uporaba 

ojačitve 4 5 1 

P42: zagotovitev 

ojačitve pri učenju 

novih veščin 2 4 2 

T64: pogostost in 

hitrost uporabe 

ojačevalca 4 5 1     

T65: podajanje 

ojačitve v presledkih 3 5 2 

P43: načrtno 

zmanjšanje ojačitve 2 4 2 

T66: ohranjanje 

motivacije 4 5 1 

P44: postopno 

zmanjšanje uporabe 

ojačitve 2 4 2 

Uresničevanje ojačitve: diferencialna ojačitev 

T67: definicija 

diferencialne 

ojačitve 3 5 2     

T68: uporaba 

diferencialne 

ojačitve 3 5 2     

T69: iskanje 

priložnosti ojačanja 

želenega vedenja 3 5 2 

P45: zagotavljanje 

pozitivnih 

ojačevalcev ob 

želenem vedenju 3 4 1 

T70: izbira 

najmočnejših 

ojačevalcev za 

najtežja vedenja 4 5 1     

Uresničevanje ojačitve: sistem žetoniranja 

T71: definicija 

sistema žetoniranja 3 4 1 

P46: uporaba 

različnih sistemov 

žetoniranja 1 4 3 

    P47: izročitev žetona 1 4 3 

    

P48: povezava med 

sistemom žetoniranja 

in ojačevalcem 1 4 3 

    

P49: žetoniranje po 

programu 1 4 3 

T72: žeton kot 

sekundarni 

ojačevalec 3 5 2     

T73: definicija 

rezervnega 

ojačevalca 2 4 2 

P50: identifikacija 

rezervnega 

ojačevalca 1 3 2 

    

P51: ocena izbire za 

določitev rezervnih 

ojačevalcev 1 3 2 

    

P52: redna ocena 

vrednosti rezervnih 

ojačevalcev 1 3 2 

 

T74: učinkovitost 2 4 2 

P53: uporaba 

strategije za 1 2 1 
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sistema žetoniranja 

(načrt ojačitve in 

ocena preferenc) 

zagotovitev 

učinkovitega sistema 

žetoniranja 

 

Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor 

dražljajev in postopki  

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju. Prisotne so zgolj 

rahle spremembe v praktičnem znanju s področja nadzora dražljajev – vzpostavitve nadzora 

dražljajev (primer nadzora dražljajev lastnega in otrokovega vedenja, vzpostavitev nadzora 

dražljajev z uporabo ojačitve, pravilna predstavitev dražljajev in ojačevalcev), nudenja opore – 

pomoči (nudenje opore po programu), navodil (učenje odziva otroka na navodila), modelnega 

učenja in posnemanja (uporaba učenja preko modela, izbira modelov, oblikovanje aktivnosti z 

vidika otroka, postopki za izboljšanje učinkovitosti modelnega učenja).  

 

Tabela 100: Povečanje želenega vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor dražljajev in postopki 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Nadzor dražljajev: vzpostavitev nadzora dražljajev 

 

T75: vedenje pod 

nadzorom dražljajev 4 5 1 

P54: primer nadzora 

dražljajev lastnega in 

otrokovega vedenja 2 4 2 

T76: vloga nadzora 

dražljajev 4 5 1     

T77: vloga 

zaporedja pri 

vzpostavitvi nadzora 

dražljajev 4 4 1     

T78: vloga 

diferencialnega 

treninga 4 4 1     

T79: krepitev 

odzivov v sklopu 

diferencialnega 

treninga 4 4 1 

 

P55: vzpostavitev 

nadzora dražljajev z 

uporabo ojačitve 2 4 2 

    

P56: pravilna 

predstavitev 

dražljajev in 

ojačevalcev 2 4 2 

    

P57: vzpostavitev 

dražljajev kot 

diskriminativnih 

dražljajev 3 4 1 

T80: strategije za 

povečanje nadzora 

dražljaja 4 4 1     

Nudenje opore (pomoči) 

T81: definicija opore 4 5 1 

P58: prepoznavanje 

priložnosti za nudenje 3 3 1 
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opore 

    

P59: prepoznavanje 

oblike opore v 

različnih situacijah 2 3 1 

    

P60: nudenje opore 

za dosego želenega 

vedenja 3 4 1 

T82: učenje nove 

spretnosti ob 

nudenju opore 4 5 1 

P61: nudenje opore 

po programu 2 4 2 

Uporaba opore 

T83: uporaba in 

postopno opuščanje 

opor 4 5 1 

P62: prepoznavanje 

odvisnosti od opor pri 

otroku 2 3 1 

T84: načini uporabe 

opor 4 5 1     

T85: izbira primerne 

opore 4 5 1     

T86: odstranitev 

najmanjše opore 4 5 1 

P63: prepoznavanje 

situacije odstranitve 

opore in primeri 

načinov 2 3 1 

T87: načini 

odstranitve opor 2 3 1 

P64: postopno 

zmanjševanje opore 2 3 1 

    

P65: povečanje 

stopnje opor glede na 

neuspeh otroka 2 3 1 

    

P66: postopno 

zmanjševanje 

dražljajev 2 3 1 

    

P67: postopno 

večanje časovne 

zakasnitve 3 3 1 

T88: ojačitev 

odzivov brez opor 2 3 1 

P68: spodbujanje 

odzivov brez opor 3 4 1 

T89: nudenje opore 

na nezavedni ravni 4 4 1 P69: timsko delo 2 3 1 

T90: učinkovitost 

opore 4 5 1 

P70: prepoznavanje 

dejavnikov s vplivom 

na učinkovitost opore 2 3 1 

Navodila        

T91: definicija 

navodila 4 5 1 

P71: podajanje 

učinkovitih besednih 

navodil 3 4 1 

T92: oblike navodil 4 5 1     

T93: učinkovitost 

navodil 2 3 1     

T94: uporaba 

navodil 2 3 1 

P72: učenje odziva 

otroka na navodila 1 3 2 

T95: učinkovitost 

navodil v 

kombinaciji z 

drugimi postopki 4 5 1     

Modelno učenje in posnemanje 

T96: definicija 

modela 4 5 1     

T97: način 

modelnega učenja 3 4 1 

P73: oblikovanje 

ciljnega vedenja 2 3 1 

T98: predpogoji za 

uspešno uporabo 3 4 1 

P74: uporaba učenja 

preko modela 1 3 2 
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modela 

T99: lastnosti 

modela za uspeh pri 

učenju otroka 2 3 1 P75: izbira modelov 1 3 2 

    

P76: oblikovanje 

aktivnosti z vidika 

otroka 1 3 2 

T100: učinkovitost 

modelnega učenja v 

kombinaciji z 

drugimi postopki 2 3 1 

P77: postopki za 

izboljšanje 

učinkovitosti 

modelnega učenja 1 3 2 

  

Povečanje želenega vedenja: kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; 4-stopenjsko 

zaporedje in učenje kompleksnega vedenja 

 

Pri SRP D se je pokazala znatna sprememba s področja praktičnega znanja povečanja vedenja 

(kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; zaporedje štirih stopenj in učenje 

kompleksnega vedenja). Znatna sprememba je opazna na področju učenja kompleksnih vedenj 

na kompetenci (oblikovanje, P94: upoštevanje navodil za izvedbo postopka oblikovanja kot del 

strategije preoblikovanja vedenja, in sicer v skladu s programom). Sprememba ravni znanja 

SRP D je razvidna iz preglednice (pred vključitvijo v model SI-VP: nimam znanja s tega 

področja; po zaključenem modelu SI-VP: znanje je na ravni samostojnega izvajanja). Pri SRP 

D so se pokazale tudi rahle spremembe v teoretičnem znanju s področja uporabe 4-stopenjskega 

zaporedja za učinkovito poučevanje (poznavanje ciljnega odziva in izvedbe pred pričetkom, 

definicija naravnega učenja NET in naključnega učenja IT, definicija približka zaporednih 

vedenj, razlika med diferencialnim ojačevanjem in oblikovanjem, vsebina postopkov za učenje 

kompleksnega vedenja). Prav tako so se pokazale rahle spremembe v praktičnem znanju s 

področja uporabe 4-stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje (uporaba opor in 

postopek odprave napak po programu, spontano učenje) ter  učenja kompleksnih vedenj 

(operativna opredelitev ciljnega vedenja, opredelitev približka končnemu vedenju, okrepitev 

zaporednega približka, določitev premika na naslednji približek).  

 

Tabela 101: Povečanje želenega vedenja: kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic; 4-stopenjsko zaporedje in učenje 

kompleksnega vedenja 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Uporaba 4-stopenjskega zaporedja za učinkovito poučevanje 

T101: definicija 4-

stopenjskega 

zaporedja 3 4 1 

P78: uporaba 4-

stopenjskega 

zaporedja za učenje 2 3 1 

    

P79: prepoznavanje 

težav pri uporabi 4- 2 3 1 
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stopenjskega 

zaporedja 

    

P80: uporaba 

strategij, ki vplivajo 

na vedenje otroka 2 2 1 

T102: vzbuditev 

ciljnega vedenja z 

diskriminativnim 

dražljajem 3 4 1     

T103: poznavanje 

ciljnega odziva in 

izvedbe 4-

stopenjskega 

zaporedja pred 

pričetkom 2 4 2     

 

T104: nehote 

izzvano vedenje 3 4 1 

P81: reakcija na 

odziv otroka ob 

neprimernem vedenju 3 3 1 

T105: uporaba 

skrolinga - 

pomikanje od 

napačnih k 

pravilnemu odzivu 1 1 1 

P82: reakcija na 

skroling odziv - 

pomikanje od 

napačnih k 

pravilnemu odzivu 1 1 1 

T106: čas pojavitve 

odziva 2 2 1     

T107: opredelitev 

posledice pri 

poučevanju 3 3 1     

T108: izvedba 

posledic v skladu z 

zahtevami programa 3 4 1 

P83: izvedba posledic 

v skladu s 

programom 1 1 1 

T109: postopki v 

primeru 

nepravilnega odziva 

oziroma odsotnosti 

odziva 3 4 1 

P84: sledenje 

postopku odprave 

napak 2 3 1 

T110: definicija 

treninga posamičnih 

poskusov učenja 

DTT  3 4 1 

P85: uporaba opor in 

postopek odprave 

napak po programu 1 3 2 

T111: definicija 

naravnega učenja 

NET in naključnega 

učenja IT 1 3 2 

 

 

 

P86: spontano učenje 1 3 2 

T112: upravljanje z 

učnim materialom in 

zbiranje podatkov 2 3 1 

 

P87: vzdrževanje 

urejenega učnega 

okolja 3 4 1 

T113: pedagoška 

praksa znotraj 

celotnega programa 

učenca 4 5 1 

 

 

P88: priprava 

materialov za učenje 3 4 1 

    P89: priprava gradiva 2 3 1 

    

P90: vodenje 

podatkov 1 2 1 

    

P91: nudenje opore 

na začetku obravnave 3 4 1 

    

P92: priprava 

kombinacije 

zahtevnosti nalog 2 3 1 
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Učenje kompleksnih vedenj 

Oblikovanje 

T114: opredelitev 

oblikovanja 3 4 1     

T115: opredelitev 

uporabe oblikovanja 3 4 1 

P93: uporaba 

oblikovanja za nove 

oblike vedenja 2 3 1 

T116: definicija 

oblikovanja 3 4 1 

P94: upoštevanje 

navodil za izvedbo 

postopka oblikovanja 1 4 3 

T117: operativna 

opredelitev ciljnega 

vedenja 3 4 1 

P95: operativna 

opredelitev ciljnega 

vedenja  1 3 2 

T118: definicija 

približka zaporednih 

vedenj 2 4 2 

P96: opredelitev 

začetnega vedenja 2 3 1 

    

P97: opredelitev 

približka končnemu 

vedenju 1 3 2 

    

P98: okrepitev 

zaporednega 

približka 1 3 2 

    

P99: določitev 

premika na naslednji 

približek 1 3 2 

T119: razlika med 

diferencialnim 

ojačevanjem in 

oblikovanjem 2 4 2     

Analiza nalog in postopek veriženja 

T120: opredelitev 

vedenjske verige 3 4 1 

P100: podajanje 

primerov 

kompleksnega 

vedenja 4 5 1 

T121: sestava 

vsakodnevnih veščin 

kompleksnega 

vedenja 4 5 1 

P101: razdelitev 

kompleksnega 

vedenja 4 5 1 

T122: opredelitev 

analize naloge 4 5 1 

P102: analiza 

kompleksnega 

ciljnega vedenja 2 3 1 

T123: poznavanje in 

ocena odzivov 

kompleksnega 

vedenja 4 5 1     

T124: vsebina 

postopkov za učenje 

kompleksnega 

vedenja 3 5 2 

P103: uporaba 

postopka veriženja po 

programu 3 4 1 

 

Povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja (pomen razvoja področja jezika). Prav tako so v minimalni meri prisotne 

spremembe zgolj pri nekaterih kompetencah na teoretičnem področju (vpliv dejavnikov na 
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komunikacijski sistem, napredek v jeziku s 4-stopenjskim zaporedjem) ter eni kompetenci na 

praktičnem področju (razlogi izbire komunikacijskega sistema).  

 

Tabela 102: Povečanje želenega vedenja: pomen razvoja področja jezika 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T125: opredelitev 

jezika 4 5 1     

T126: uporaba besed 

v različne namene 4 5 1     

T127: opredelitev 

verbalnega vedenja 4 5 1     

T128: oblike 

verbalnega vedenja 4 5 1 

P104: primer lastnega 

in otrokovega 

neverbalnega vedenja 4 5 1 

 

 

T129: alternativna 

podporna 

komunikacija 4 5 1 

P105: 

individualizirana 

uporaba 

komunikacijskega 

sistema 4 5 1 

T130: vpliv 

dejavnikov na 

komunikacijski 

sistem  2 4 2 

 

P106: izbira 

komunikacijskega 

sistema 3 5 2 

T131: napredek v 

razvoju jezika s                    

4-stopenjskim 

zaporedjem 2 4 2     

Razvrstitev verbalnega vedenja 

T132: funkcija 

verbalnega vedenja 4 5 1     

Pobude 

T133: opredelitev 

pobude 4 5 1 

 

P107: primer pobude 4 5 1 

T134: pomen 

razvoja pobude 4 5 1 

P108: prepoznavanje 

in uporaba 

motivacijskih 

dejavnosti za učenje 

pobude 3 4 1 

T135: uporaba 

pobude v zgodnjem 

učenju 4 5 1 

P109: pobude v 

zgodnjem učenju 3 4 1 

Eholalija 

T136: opredelitev 

eholalije 4 5 1 

P110: primer 

eholalije 4 5 1 

T137: uporaba 

eholalije 4 5 1 

P111: uporaba 

eholalije kot oblike 

opore 3 4 1 

Komentiranje 

T138: opredelitev 

komentarja 4 5 1 

P112: primer 

komentiranja lastnega 

in otrokovega 

vedenja 3 4 1 

Intraverbalno vedenje 

T139: opredelitev 

intraverbalnega 

vedenja 4 5 1 

P113: primer 

intraverbalnega 

vedenja 3 4 1 
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T140: intraverbalne 

spretnosti kot 

osnova pogovora 4 5 1 

P114: uporaba 

intraverbalnega 

vedenja za razvoj 

spretnosti pogovora 3 4 1 

 

Upad vedenja: utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje  

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (utemeljitev obravnave, izbire in spremljanja). Prav tako so v minimalni meri prisotne 

spremembe zgolj pri eni kompetenci na praktičnem področju spremljanja in spreminjanja ciljev 

(vodenje podatkov).  

Tabela 103: Upad vedenja: utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje 

Teoretično znanje 

Ocena 

pred  

Ocena 

po  Koda Praktično znanje 

Ocena 

pred 

Ocena 

po Koda 

Utemeljitev obravnave 

T141: posredovanje 

v primeru upada 

vedenja 3 4 1     

T142: upad vedenja 

temelji na opisu in 

oceni 2 3 1     

T143: program s 

ciljem za upad 

neželenega in 

povečanje  želenega 

vedenja 3 4 1     

T144: opredelitev 

opisne funkcionalne 

ocene vedenja 3 4 1     

T145: vodenje 

opisne funkcionalne 

ocene 2 3 1     

T146: vrste opisne 

funkcionalne ocene   2 3 1     

    

P116: podajanje 

jasnih in objektivnih 

podatkov 3 4 1 

T147: neposredno 

ocenjevanje 3 4 1 

P117: vodenje in 

beleženje podatkov 2 3 1 

T148: neposredno 

ocenjevanje s 

pomočjo 

ocenjevalnih lestvic 

in intervjujev 3 4 1     

Definiranje ciljnega vedenja 

T149: definiranje 

ciljnega vedenja 3 4 1 

P118: uporaba merila 

uspešnosti 2 3 1 

Spremljanje in spreminjanje ciljev 

T150: spremljanje in 

spreminjanje ciljev 3 4 1 

P119: vodenje 

podatkov 1 3 2 
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Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (strategije, ki temeljijo na posledicah). Znanje po zaključenem modelu SI-VP je na 

teoretičnem področju večinoma ocenjeno višje v primerjavi s praktičnem področjem. 

 

Tabela 104: Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na posledicah 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Prepoznavanje in vzdrževanje ojačevalcev 

T151: ojačevanje 

vedenja 4 5 1     

T152: ojačevanje 

3.1.1neželenega 

vedenja 4 5 1     

 

T153: oblike 

neželenih vedenj 4 5 1 

P120: identifikacija 

primera pozitivnega 

ojačevanja vedenja 3 4 1 

T154: povečanje 

neželenega vedenja 

z negativnim 

ojačevanjem 4 5 1 

P121: identifikacija 

primera negativnega 

ojačevanja vedenja 3 4 1 

T155: identifikacija 

ojačevalca 

neželenega vedenja 4 5 1     

 

 

T156: diferencialno 

ojačevanje 

alternativnega 

vedenja 4 5 

 

1 

 

 

P122: upoštevanje 

navodil postopka 

diferencialnega 

ojačevanja 

alternativnega 

vedenja  2 3 1 

T157: postopek 

diferencialnega 

ojačevanja 

alternativnega 

vedenja in izničenje 3 4 1     

Izničenje 

 

T158:opredelitev 

izničenja 3 4 1 

P123: primer 

postopka izničenja pri 

otroku 3 4 1 

T159: odstranitev 

ojačevalca v 

postopku izničenja 3 4 1 

P124: primer 

postopka izničenja 

neželenega vedenja 3 4 1 

T160: razlika med 

izničenjem in 

ignoriranjem 2 3 1     

T161: izničenje v 

kombinaciji z 

izbruhom 2 3 1 

 

 

P125: primer izbruha 3 4 1 

T162: etični vidik 

izničenja 3 4 1 

P126: sledenje 

programu 2 3 1 

T163: doslednost pri 

postopku izničenja 3 4 1     
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Upad vedenja: strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja (strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih). 

 

Tabela 105: Upad vedenja – strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

T164: opredelitev 

strategij, ki temeljijo 

na predhodnih 

dražljajih 3 4 1     

T165: motivacijska 

dejavnosti in nadzor 

dražljajev 2 3 1 

P127: primer 

dražljajev, ki 

vzbudijo neželeno 

vedenje otroka 3 3 1 

T166: slabosti 

strategij, ki temeljijo 

na predhodnih 

dražljajih 2 3 1     

Neodvisna ojačitev 

T167: opredelitev 

neodvisne ojačitve 1 1 1 

P128: izvedba 

postopka po 

programu 1 1 1 

 

Merjenje vedenja in prikaz podatkov 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

merjenja vedenja in prikaza podatkov. Znanje po zaključenem modelu SI-VP je na teoretičnem 

področju ocenjeno višje v primerjavi s praktičnem področjem. 

 

Tabela 106: Merjenje vedenja in prikaz podatkov 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Postopki merjenja vedenja 

T168: pripomočki za 

merjenje vedenja 3 4 1 

P129: uporaba 

pripomočkov za 

merjenje vedenja 2 3 1 

T169: načini 

vodenja podatkov 3 4 1 

P130: dosledno 

zbiranje podatkov po 

navodilih 2 3 1 

Prikaz podatkov 

T170: podatki 

začetnega stanja 3 4 1 

P131: vodenje 

podatkov začetnega 

stanja 2 3 1 
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T171: meritve so 

osnova učinkovite 

intervencije 3 4 1 

P132: uporaba 

podatkov 2 3 1 

 

Postopki za spremembo vedenja: posplošitev in vzdrževanje 

 

Ugotovitev: 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

postopkov za spremembo vedenja (posplošitev in vzdrževanje). Znanje po zaključenem modelu 

SI-VP je na teoretičnem področju ocenjeno višje v primerjavi s praktičnem področjem. 

 

Tabela 107: Postopki za spremembo vedenja – posplošitev in vzdrževanje 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

Vzdrževanje        

 

 

T172: načrtovanje 

vzdrževanja vedenja 2 3 1 

P133: vključitev 

posplošitve in 

vzdrževanja v učno 

obravnavo 1 2 1 

T173: opredelitev 

vzdrževanja vedenja 2 3 1 

P134: zbiranje in 

spremljanje podatkov 2 3 1 

Posplošitev        

 

T174: opredelitev 

posplošitve 3 4 1 

P135: prehod na 

spontani urnik 

ojačevanja 1 2 1 

T175: pomen 

načrtovanja 

posplošitve 3 4 1 

 

P136: vključitev 

spontanega učenja 1 2 1 

Tipi posplošitve        

T176: tipi 

posplošitve 3 4 1     

 

 

T177: opredelitev 

posplošitve 3 4 1 

P137: povečanje 

števila dražljajev in 

krepitev pravilnega 

odziva 1 2 1 

T178: učinek 

posplošitve 3 4 1 

P138: primer 

posplošitve odziva 2 3 1 

    

P139: uporaba 

strategij nudenja 

opore 2 3 1 

T179: cilj 

posplošitve 3 4 1     

Spodbujanje posplošitve 

T180: strategije 

spodbujanja 

posplošitve 3 4 1 

 

P140: predstavitev 

učnega gradiva 1 2 1 

    

P141: spreminjanje in 

kategoriziranje nalog 

obravnave 1 2 1 

    

P142: spreminjanje 

lokacije obravnave 2 3 1 

    

P143: vključitev 

učnih priložnosti v 3 4 1 
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vsakodnevne 

dejavnosti 

    

P144: povečanje 

učnih priložnosti 3 4 1 

    

P145: učenje 

samostojnega iskanja 

in zahteve spontane 

ojačitve otroka 2 3 1 

 

Postopki za spremembo vedenja: strategije uravnavanja 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

postopkov spremembe vedenja (strategije uravnavanja). Znanj na obeh področjih (teoretičnem 

in praktičnem) po zaključenem modelu SI-VP ostaja na minimalni ravni (nimam znanja s tega 

področja).  

 

Tabela 108: Postopki za spremembo vedenja – strategije uravnavanja 

Teoretično znanje Ocena 

pred  

Ocena 

po  

Koda Praktično znanje Ocena 

pred 

Ocena 

po 

Koda 

T181: opredelitev 

uravnavanja 1 1 1 

P146: podpora z 

uravnavanjem 1 1 1 

T182: uravnavanje v 

povezavi s 

samopomočjo in 

neodvisnostjo 1 1 1     

 

T183: vidik 

uravnavanja 1 1 1 

P147: pomoč otroku 

pri uporabi postopka 

uravnavanja 1 1 1 

 

Samoocena strokovne kompetentnosti SRP s področij splošnih kompetence, splošnih 

kompetenc v vzgoji in izobraževanju ter predmetno specifičnih kompetenc s področja VP 

pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo lestvice za samooceno  

strokovne kompetentnosti.  

 

Splošne (generične) kompetence 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja splošnih (generičnih) kompetenc.  
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Tabela 109: Splošne (generične) kompetence 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

1. Zmožnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo 3 3 1 

2. Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje 

problemov 2 2 1 

3. Fleksibilna uporaba znanja v praksi 2 2 1 

4. Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, 

(samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost 2 2 1 

5. Splošna razgledanost, zmožnost komuniciranja s 

strokovnjaki z drugih strokovnih in znanstvenih področij 2 2 1 

6. Iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega 

napredovanja in strokovnega usposabljanja 2 2 1 

7. Informacijska pismenost 3 3 1 

8. Zmožnosti za upravljanje s časom, za samopripravo in 

načrtovanje, samokontrola izvajanja načrtov 2 3 2 

9. Komuniciranje v tujem jeziku 2 2 1 

 

Splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju  

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja splošnih (generičnih) kompetenc 

v vzgoji in izobraževanju. Je pa prisotnih več manjših sprememb pri različnih splošnih 

kompetencah (11: Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije; 13: Znanje o vzgojnih in 

izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih; 14: Poznavanje in 

razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, 

pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela); 17: Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v 

inkluzivno, nediskriminatorno delo, multikulturalnost). Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, 

da model SI-VP prinaša blage spremembe predvsem s področja zaznavanja in sprejemanja 

drugačnosti ter poznavanja temeljev zakonodaje kot osnove kvalitetnega in etičnega vzgojno-

izobraževalnega dela. 

 

Tabela 110: Splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

10. Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej 

procesov v vzgoji in izobraževanju) 2 2 1 

11. Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije 2 3 2 

12. Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in 

potreb posameznika 2 2 1 

13. Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih fi- 

lozofskih in zgodovinskih temeljih 1 2 2 

14. Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela 

(zahtev, zakonodaje, dokumentacijskih potreb, pravni vidiki 

vzgojno-izobraževalnega dela) 1 2 2 

15. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v 

vzgoji in izobraževanju 3 3 1 
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16. Razumevanje individualnih vrednot in vrednotnih sistemov, 

obvladovanje profesionalno-etičnih vprašanj 2 2 1 

17. Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, 

nediskriminatorno delo, multikulturalnost 1 2 2 

 

Splošne (generične) kompetence, vezane na področje VP 

 

Pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v znanju s področja predmetno specifičnih kompetenc 

v vzgoji in izobraževanju. Je pa prisotnih več manjših sprememb pri različnih predmetno 

specifičnih kompetencah, vezanih na načela VP (18: Poznavanje vsebine in metodike področja; 

19: Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja na 

predmetnem področju; 20: Interdisciplinarno povezovanje vsebin; 23: Organiziranje aktivnega 

in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje; 24: Usposobljenost za 

preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij; 

27: Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim okoljem 

sistemsko gledanje in delovanje).  

 

Tabela 111: Predmetno specifične kompetence, vezane na področje VP 

Kompetence Samoocena pred 

modelom SI-VP 

Samoocena po 

modelu SI-VP 

Koda 

18. Poznavanje vsebine in metodike področja 2 3 2 

19. Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega 

in didaktičnega znanja na predmetnem področju 1 2 2 

20. Interdisciplinarno povezovanje vsebin 1 2 2 

21. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z OPP 2 2 1 

22. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine 2 2 1 

23. Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, 

usposabljanje učencev za učinkovito učenje 1 2 2 

24. Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in 

dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij 1 2 2 

25. Komuniciranje s strokovnjaki z različnih VIZ področij 2 2 1 

26. Sodelovanje s starši 2 2 1 

27. Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno 

institucijo in socialnim okoljem sistemsko gledanje in 

delovanje 1 2 2 

28. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. 

skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju 

okolijskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) 2 2 1 
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Vključevanje podpornega vedenjskega načrta SRP v individualiziran program otroka z 

MAS pred vključitvijo v model SI-VP   

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo analize individualiziranega 

programa otroka z MAS. Kode smo opredelili po kriterijih, predstavljenih v nadaljevanju. 

Prikazana je analiza podatkov IP-ja vezana na RV2.  

 

Ugotavljamo, da izbrane vsebine IP-ja otroka z MAS D, pripravljenega s strani SRP D, 

vključujejo določene elemente podpornega vedenjskega načrta. IP otroka z MAS D vsebuje 

vsebine operativne opredelitve neželenega vedenja (opredelitev neželenega vedenja), 

vzdrževanje spremenljivk (opredelitev podpore okolja, vzdrževanja vedenja in upoštevanja 

vedenja otroka z MAS pri SRP delu), poučevanje alternativnih vedenj (učenje novih vedenj 

otroka z MAS), prilagoditve (prilagoditve), strategije reagiranja učitelja za zmanjšanje 

neželenega vedenja (eklektičen pristop SRP z elementi VP). V IP-ju nismo zasledili vsebin s 

področja funkcionalne ocene neželenega vedenja, opredelitve primernega ciljnega vedenja, 

sprožilcev neželenega vedenja ter strategij reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega 

vedenja.  

 

Tabela 112: Izpis opredelitve vedenja otroka z MAS D  v sklopu IP-ja 

Zapis v IP-ju Pojem  Kategorija Krovna kategorija 

Globalna ocena / opis / evalvacija 

obvladovanja spretnosti in znanj na 

posameznih področjih 

 

Vedenjske značilnosti, interesi, 

navade, posebnosti: 

Rad ima rutino. Trga papir, ga daje v 

usta, žveči, zlaga. Ima dobre in slabe 

dneve. Prisotni so izbruhi joka, 

kričanja in stiske, za katere je včasih 

težko ugotoviti, kaj jih povzroča. 

 

Načrtovanje operativnih ciljev; 

splošni cilji: 

Socialno polje: 

- ustrezno reagira ob 

prepovedi, zahtevi 

Šolska znanja: 

- sodeluje pri jutranjem 

krogu 

- predmete klasificira po 

2, 3 kriterijih 

- izbira med slikami 

- prebere nekaj besed po 

globalni metodi 

Rutina 

Trganje papirja 

Dajanje papirja v usta 

Žvečenje papirja 

Zlaganje papirja 

Dobri in slabi dnevi 

Izbruhi joka 

Kričanje in stiske 

Težko ugotoviti vzrok 

vedenja 

 

 

 

Cilji otroka 

Ustrezna reakcija otroka 

ob zahtevi 

Sodelovanje pri 

jutranjem krogu 

Klasifikacija predmetov 

Izbor med slikami 

Branje  

Zapis 

Količinske predstave 

Poimenovanje barv 

Imitacija ritma 

Značilnosti otroka 

z MAS 

Opredelitev 

neželenega vedenja 

Nihanja v 

razpoloženju 

Težave pri iskanju 

vzroka vedenja 

Cilji učenja otroka 

s socialnega 

področja 

Cilji učenja otroka 

z učnega področja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osebnostne 

značilnosti otroka 

 

Opredelitev 

neželenega vedenja 

 

Učenje novih vedenj 

otroka z MAS 

 

Prilagoditve 

 

Podpora okolja 

 

Eklektičen pristop 

SRP z elementi VP 

 

Vzdrževanje 

vedenja 

 

Upoštevanje 

vedenja otroka z 

MAS pri SRP delu 
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- zapiše nekaj besed 

- poveže količino s 

številom do 3 

- poimenuje osnovne 

barve 

- posnema preprost ritem 

z instrumentom ob 

vodenju, s ploskanjem 

ob vodenju 

- sodeluje pri gibalnih 

igrah 

- upošteva navodila 

(počakaj) 

- sodeluje pri športnih 

aktivnostih 

- izvede gibalno nalogo 

- prime 

čopič/barvico/voščenko 

in pobarva omejeno 

ploskev 

- vzame kos papirja, ga 

namaže z lepilom in 

prilepi 

- gnete in svaljka 

plastelin, das maso, 

slano testo 

- dela odtise z rokami 

- nariše risbo z 

različnimi pisali 

- reže s škarjami 

- opazuje dogajanje v 

kuhinji 

- sodeluje pri preprostih 

kuhinjskih opravilih 

 

Prilagoditve pri organizaciji in 

izvajanju programa 

Prostorske prilagoditve: 

- strukturianje dejavnosti 

- njegov urnik dela 

Didaktični pripomočki, oprema: 

- prilagojene škarje 

Posebne metode dela: 

- vključevanje dela po 

principu 

funkcionalnega učenja 

- vključevanje dela po 

principu VP 

- vključevanje senzorne 

integracije 

- strukturiranje 

dejavnosti, dela, 

aktivnosti 

- vzpodbujanje govora v 

slovenščini 

- poudarek na slikovnem 

gradivu 

- stalnost in doslednost, 

rutina pri vsakodnevnih 

aktivnostih 

Sodelovanje pri igrah 

Upoštevanje navodil 

Sodelovanje pri gibalnih 

aktivnostih 

Izvedba naloge 

Prijem pisala 

Izdelava lepenke 

Delo s plastelinom 

Risanje 

Rezanje 

Opazovanje dogajanja 

Sodelovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve 

Struktura prostora 

Urnik dela 

Pripomočki 

Oprema 

Metode dela 

Funkcionalno učenje 

Vključitev vedenjskega 

pristopa 

Senzorna integracija 

Struktutrirano učenje 

Spodbujanje 

slovenskega govora 

Slikovno gradivo 

Stalnost, doslednost 

učitelja 

Vsakodnevna rutina 

Umik igrač na 

nedostopno mesto 

Spodbuda verbalnega 

govora 

Možnost umika 

Odmor 

Dodaten čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagoditve v 

prostoru 

Uporaba 

didaktičnih 

pripomočkov 

Eklektičen pristop 

SRP 

Vizualna opora 

Organizacijske 

prilagoditve 

Vzdrževanje 

vedenja 

Učenje novih 

veščin 

Upoštevanje 

vedenja otroka 
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- umik igrač, predmetov, 

ki so mu v interesu na 

položaje, ki jih ne 

doseže, da 

vzpodbujamo verbalni 

govor 

- možnost umika, 

odmora 

- dovolj časa za 

osvajanje vsebin 

- kratke aktivnosti, ki se 

hitro menjujejo, za 

vzdrževanje pozornosti 

- izvajanje programa 

poteka v skladu z 

njegovim 

razpoloženjem in 

počutjem 

Kratke aktivnosti 

Vzdrževanje pozornosti 

Izvedba v skladu z 

razpoloženjem otroka 
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Prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

SRP D je med posameznimi sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP v sklopu 

delovne osebne mape opisno opredelil naslednje prednosti implementacije VP v prakso: večji 

pomen beleženja vedenja in uporabe instrumentarijev, pridobitev novega znanja s področja 

obravnave vedenja in implementacija v prakso, večjo osredotočenost SRP na vedenje otroka 

z MAS, napredek otroka z MAS (boljša motiviranost in odzivnost otroka z MAS) ter 

zadovoljstvo SRP. 

 

Tabela 113: Zapis prednosti VP pri pedagoškem delu v osebni mapi s strani SRP D 

Vsebina osebne mape Pojem Kategorija Krovna kategorija 

Vprašalniki, dodatno znanje 

funkcionalna ocena vedenja.  

Vprašalnik 

Dodatno znanje 

Funkcionalna ocena 

vedenja 

Uporaba 

instrumentarijev 

Novo znanje s 

področja 

razumevanja in 

ocenjevanja vedenja 

Večji pomen 

beleženja vedenja 

in uporabe 

instrumentarijev 

(kompetentnost) 

 

Pridobitev novega 

znanja s področja 

obravnave vedenja 

in implementacija  

v prakso 

(kompetentnost) 

 

Večja 

osredotočenost 

SRP na vedenje 

otroka z MAS 

(kompetentnost) 

 

Napredek otroka z 

MAS (boljša 

motiviranost in 

odzivnost otroka z 

MAS) 

 

Zadovoljstvo SRP 

 

Uporabna ABC shema. Sedaj, ko 

zapisujem vedenje, opazim neke 

stvari, ki jih pred tem sploh 

nisem. Npr. da otrok, ko kriči, 

dobi mojo pozornost. 

Zelo sem vesela obrazca BPI-S. 

Spremljanje in beleženje vedenja 

ti da dobro sliko pogostosti in 

intenzivnosti. 

Razumem razliko med example 

in nonexample. 

Veliko novih idej, ki jih lahko 

vpeljem pri pouku.  

Uporabnost ABC sheme 

Zapis vedenja 

Nova opažanja 

Prepoznavanje funkcije 

vedenja 

Veselje 

Obrazec BPI-S 

Spremljanje in beleženje 

vedenja 

Uvid v pogostost in 

intenzivnost 

Razumevanje razlike 

med example in 

nonexample 

Veliko novih idej 

Implementacija idej pri 

pouku 

Beleženje vedenja 

Nova opažanja s 

področja vedenja 

Zadovoljstvo SRP 

Novo znanje s 

področja 

razumevanja in 

ocenjevanja vedenja 

Implementacija VP v 

prakso 

ABA pri mojih učencih 

resnično deluje, saj komaj 

čakajo, da se gremo učit. Zelo 

dobro sodelujejo, delajo 

motivirani in tudi meni je v 

veliko veselje delati z njimi, 

ko vidim, da se pojavljajo 

rezultati.   

ABA deluje pri učencih 

Visoka motivacija 

otroka 

Dobro sodelovanje 

Veselje SRP 

Pojav rezultatov dela 

Učinkovitost VP  

Visoka motiviranost 

in odzivnost otrok 

Zadovoljstvo SRP 

Napredek otroka 

 

Nove ideje za preoblikovanje 

vedenja 

Nove ideje 

Preoblikovanje vedenja 

Novo znanje s 

področja 

razumevanja in 

ocenjevanja vedenja 
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Težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

SRP D je med posameznimi sklopi srečanj izobraževalnega procesa modela SI-VP v sklopu 

delovne osebne mape opisno opredelil naslednje težave implementacije VP v prakso: časovna 

stiska (organizacija), pomanjkljiva uporaba instrumentarijev, sodelovanje s starši 

(pomanjkljiva izpolnitev vprašalnika ter nerazumevanje načel VP), odsotnost otroka, 

nerazumevanje in uporaba načel VP ter sodelovanje s starši (pomanjkljiva komunikacija).  

 

Tabela 114: Zapis težav VP pri pedagoškem delu v osebno mapo s strani SRP D 

Vsebina osebne mape Pojem Kategorija Krovna kategorija 

Premalo časa za reševanje 

vprašalnikov, izpolnjevanje 

tabel. 

Premalo časa 

Reševanje vprašalnikov 

Izpolnjevanje tabel 

Stiska s časom 

Izpolnitev 

instrumentarijev 

Časovna stiska 

(organizacija) 

 

Pomanjkljiva 

uporaba 

instrumentarijev 

(kompetenost) 

 

Sodelovanje s 

starši 

(pomanjkljiva 

izpolnitev 

vprašalnika ter 

nerazumevanje 

načel VP) 

 

Odsotnost otroka  

(okoliščine) 

 

Nerazumevanje in 

uporaba načel VP 

(kompetentnost) 

 

Sodelovanje s starši 

(pomanjkljiva 

komunikacija) 

 

Nerazumevanje vsebine 

vprašalnika s strani staršev. 

Težek vprašalnik, starši ga niso 

razumeli, niso znali izpolniti. 

Tudi meni se je zdel vprašalnik 

težek, vprašanja sem morala 

večkrat in počasi prebrati. Ob 

reševanju so se mi porajala 

številna vprašanja – kako se 

otrok pravzaprav vede v 

določeni situaciji. Lažje bi mi 

bilo, če bi otroka opazovala v 

določenih situacijah. 

Nerazumevanje vsebine 

vprašalnika s strani 

staršev  

Zahteven vprašalnik 

Ni opazovanja otroka v 

določenih situacijah 

 

 

Slabše razumevanje 

staršev 

Zahtevnost vsebine 

instrumentarijev 

Otrok ni opazovan v 

določenih situacijah 

 

Otrok je manjkal in na nekatera 

vprašanja nisem znala odgovoriti 

oz. nisem bila prepričana v svoj 

odgovor.  

Odsotnost otroka 

Pomanjkljivo znanje  

SRP ni prepričan v svoje 

znanje 

Odsotnost otroka v 

šolskem okolju 

Dvom glede lastnega 

znanja 

  

Otrok je zaradi bolezni veliko 

manjkal in nisem mogla v stik s 

starši, da bi jim vprašalnik 

posredovala (otrok prihaja in 

odhaja v šolo z avtobusom, tako 

da staršev redno sploh ne 

srečam). 

Odsotnost otroka 

Ni rednega stika s starši 

 

Odsotnost otroka v 

šolskem okolju zaradi 

bolezni 

Pomanjkljiv stik s 

starši 

 

Premalo časa za opazovanje, 

vmes so bili pomembni dnevi – 

pust ter počitniice. Odsotnost 

otrok in mene. 

Premalo časa 

Opazovanje 

Pomembni dnevi 

Odsotnost SRP 

Odsotnost otroka 

Stiska s časom 

Opazovanje vedenja 

otroka 

Odsotnost otroka v 

šolskem okolju 

Odsotnost SRP v 

šolskem okolju 

 

Težko mi je poiskati ojačevalce 

za otroka, ker razen hrane in 

Težave 

Iskanje ojačevalcev 

Težave pri 

implementaciji 
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žoge – predvsem sladkarije, ne 

pokaže nobenega interesa za 

karkoli drugega. 

 načela ojačevanja 
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Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo evalvacijskega intervjuja 

modela SI-VP. 

 

SRP D je ocenil izvedbo izpeljanega izobraževalnega procesa v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih in izpostavil pomen naslednjih področij: bližina izobraževalnega procesa, 

prednost skupinske oblike izobraževalnega procesa, varno okolje (občutek povezanosti in 

pripadnosti), strokovnost in relevantnost pripomočkov in gradiva (power point, avdio vsebine, 

konkretni pripomočki), naklonjenost modelu SI-VP (želja po nadaljevanju), edinstvenost 

modela SI-VP, prednost teoretične in praktične oblike izobraževalnega procesa ter naklonjenost 

modelu SI-VP.  

 

Tabela 115: Evalvacijski intervju modela SI-VP za SRP D 

Izjava Pojem Kategorija Krovna 

kategorija 

Zdaj to, da bi bilo v Mariboru, da se 

ne bi rabile voziti. Drugače pa ne … 

ne … Razen, da bi bilo bližje, ker tista 

vožnja v Novo Gorico je bila grozna. 

Drugače pa ne bi ničesar spremenila.  

Meni je to skupinsko delo ustrezalo, 

zaradi tega, ker mi je bilo zelo dobro, 

da sem lahko slišala še ostale. In 

zraven poslušala njihove izkušnje in 

ideje ter si jih tudi zapisala. Tako da 

takšne oblike srečanj so meni bile zelo 

všeč in dobrodošle. Tako da kar se tiče 

same organizacije in same izvedbe, 

nimam nobenih pripomb in mi je všeč 

takšen način, veliko bolj kot to, ko sva 

enkrat sami prišli. Mi je ljubše, če nas 

je več. Več glav, več ve. To mi je všeč, 

takšna mešana zaključena skupina. Ni 

nas bilo ne preveč in ne premalo. Bilo 

nas je ravno prav, da je lahko prišla 

vsaka do besede, da smo druga drugo 

poslušale in da ni bila velika masa 

ljudi. Tako, da meni je bilo všeč.  

To mi je bilo všeč, da smo skupaj 

reševale težave. Se mi zdi, da se komu 

utrne kakšna boljša ideja, ko bolj 

objektivno gleda na stvari, ima več in 

drugačne izkušnje. To mi je bilo všeč, 

da smo vse poslušale in potem kaj 

svojega prispevale, kake svoje ideje.  

Želja izvedbe v 

Mariboru 

Bližje 

Grozna vožnja 

Prednost skupinskega 

dela 

Učenje od drugih 

Izmenjava izkušenj 

Všeč oblika srečanj 

Ni pripomb 

Mi je všeč način 

Ljubše, če je več ljudi 

Izmenjava izkušenj 

Dobra mešana 

zaključena skupina 

Primerna velikost 

skupine 

Medsebojna 

komunikacija 

 

 

 

 

Skupno reševanje 

težav 

Objektivnost 

Drugačen izkušnje 

Prisluhniti 

Lasten prispevek 

Deljenje idej 

Zbližati se 

Iskanje rešitev glede 

lokacijske izvedbe 

izobraževanja 

 

Prednost skupinskega 

dela 

 

Timsko delo 

 

Komunikacija in 

izmenjava izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinsko reševanje 

težav 

 

Objektivnost 

 

Deljenje znanja 

 

Povezanost in 

pripadnost skupini 

Bližina 

izobraževalnega 

procesa 

 

Prednost 

skupinske 

oblike 

izobraževalnega 

procesa  

 

Varno okolje 

(občutek 

povezanosti in 

pripadnosti)  

 

Strokovnost in 

relevantnost 

pripomočkov in 

gradiva (power 

point, avdio 

vsebine, 

konkretni 

pripomočki)  

 

Naklonjenost 

modelu SI-VP 

(želja po 

nadaljevanju) 

 

Edinstvenost 

modela SI-VP 
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Zagotovo smo se tukaj na šoli bolj 

zbližale in tudi z ostalimi smo stkale 

vezi, ki jih drugače ne bi.  

Vedno smo dobili gradivo, 

PowerPointi so bili lepo napisani, 

dobri posnetki, koliko smo se same 

poizkušale, pripomočki, ki si nam jih 

prinesla … Tako, da tukaj nimam 

nobene pripombe. Da, vse je bilo. 

Meni bi bilo dobro, če bi imeli še 

naprej supervizijo, vsaj občasna 

srečanja. Ali pa da bi te lahko v 

primeru težav kontaktirali, da bi nas 

malo usmerila. In tiste obrazce, ki smo 

jih dobili prevedene oziroma lestvice. 

Pa še to, ko smo imeli na srečanju 

direct reading and writing, da bi nas 

lahko še s tem seznanila. Drugače pa 

ne, meni je bilo vse tako uporabno, 

toliko znanja, toliko novih idej in res 

nikoli še do zdaj na nobenem 

izobraževanju. 

Da, praktično smo preizkusile, se 

dobile in vse pokomentirale, to je 

meni zelo ustrezalo. Taka mala 

skupina, da se ni kar nehalo, da nismo 

same, ta podpora.    

Stkati vezi 

Vedno na voljo gradivo 

Lepo napisano 

Dobri posnetki 

Preizkušanje 

pripomočkov 

Ni pripomb 

 

 

Želja po nadaljnji 

superviziji, občasnih 

srečanjih 

Primer težav 

Možnost usmeritve 

Pomen obrazcev 

Seznanitev še z 

drugimi vsebinami 

Uporabnost 

Znanje 

Nove ideje 

Na nobenem drugem 

izobraževanju 

Preizkus v praksi 

Komentiranje 

Prednost majhne 

skupine 

 

Dobro power point 

gradivo, avdio gradivo 

ter pripomočki  

 

 

 

 

Želja po nadaljnjem 

izobraževanju v obliki 

supervizije 

 

Želja po nadaljnji 

obliki pomoči 

 

Želja po še novih 

oblikah vsebine 

 

Edinstvena oblika 

izobraževanja 

 

Pomen praktičnega 

dela 

 

Prednost skupinskega 

dela 

 

Prednost 

teoretične in 

praktične oblike 

izobraževalnega 

procesa 

 

Naklonjenost 

modelu SI-VP 
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Prisotnost neželenega vedenja (avto-heteroagresivno in samostimulirajoče vedenje) pri 

otrocih z MAS pred in po vključitvi SRP v model SI-VP (združeni RV6 in RV7) 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo BPI-S ocenjevalne lestvice.  

 

Pri otroku z MAS D je prisotna znatna sprememba v upadu samopoškodbenega vedenja s 

področja: Zaužitje predmetov, ki ne predstavljajo hrane (pred: pribl. 1-krat/h, izrazita 

intenziteta; po: nikoli/ni težav). Vidimo, da gre za popoln upad in tako izpostavljeno neželeno 

vedenje po zaključenem modelu SI-VP pri otroku z MAS D ni več prisotno.  Prav tako so 

prisotne rahle spremembe upada vedenja na določenih drugih področjih: grizenje samega sebe 

(pred: manj kot 1-krat/mesec, blaga inteziteta; po: nikoli/ni težav), udarjanje ob glavo (pred: 

pribl. 1-krat/teden, blaga intenziteta; po: nikoli/ni težav) ter praskanje samega sebe (pred: manj 

kot 1-krat/mesec, blaga intenziteta; po: nikoli/ni težav).  

Tabela 116: Samopoškodbena vedenja 

Vedenje Ocena 

pogostosti 

pred 

Ocena 

pogostosti 

po 

Koda Ocena 

intenzitete 

pred 

Ocena 

intenzitete 

po 

Koda 

Grizenje 

samega sebe  1 0 1 1 0 2 

Udarjanje ob 

glavo  3 0 2 1 0 2 

Udarjanje s 

telesom (brez 

glave) z 

lastnimi 

rokami ali s 

katerim koli 

drugim delom 

telesa  0 0 1 0 0 1 

Praskanje 

samega sebe  1 0 1 1 0 2 

Zaužitje 

predmetov, ki 

ne 

predstavljajo 

hrane  5 0 3 3 0 3 

Vtikanje 

predmetov v 

nos, ušesa, 

zadnjično 

odprtino, ipd.  0 0 1 0 0 1 

Puljenje las 

(odtrgati šop 

las)  0 0 1 0 0 1 

Škripanje z 

zobmi (dokaz 

obrabljenih 

zob) 0 0 1 0 0 1 
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Ščipanje 

samega sebe 0 0 1 0 0 1 

Trganje kože 0 0 1 0 0 1 

 

Pri otroku z MAS D ni prisotnih znatnih sprememb v agresivnem/uničujočem vedenju. 

Opazimo zgolj blage spremembe v upadu določenih oblik agresivnega/uničujočega vedenja po 

zaključenem modelu SI-VP, kjer pa so tudi popolnoma izzvenela: Tepenje (udarjanje) drugih 

(pred: manj kot 1-krat/mesec, blaga intenziteta; po: nikoli/ni težav), brcanje drugih (pred: pribl. 

1-krat/mesec, blaga intenziteta; po: nikoli/ni težav), potiskanje drugih (pred: pribl. 1-krat/teden, 

blaga intenziteta; po: nikoli/ni težav), grizenje drugih (pred: manj kot 1-krat/mesec, blaga 

intenziteta; po: nikoli/ni težav), grabljenje ali vlačenje drugih (pred: pribl. 1-krat/teden, blaga 

intenziteta; po: nikoli/ni težav), uničevanje stvari (pred: manj kot 1-krat/mesec, blaga 

intenziteta; po: nikoli/ni težav) ter ustrahovanje (pred: manj kot 1-krat/mesec, blaga intenziteta¸ 

po: nikoli/ni težav).  

 

Tabela 117: Agresivna / uničujoča vedenja 

Vedenje Ocena 

pogostosti 

pred 

Ocena 

pogostosti 

po 

Koda Ocena 

intenzitete 

pred 

Ocena 

intenzitete 

po 

Koda 

Tepenje 

(udarjanje) 

drugih 1 0 1 1 0 2 

Brcanje drugih  2 0 1 1 0 2 

Potiskanje 

drugih  3 0 2 1 0 2 

Grizenje drugih  1 0 1 1 0 2 

Grabljenje ali 

vlečenje drugih  3 0 2 1 0 2 

Praskanje 

drugih  0 0 1 0 0 1 

Ščipanje drugih  0 0 1 0 0 1 

Verbalno 

žaljenje drugih  0 0 1 0 0 1 

Uničevanje 

stvari (npr.  

trganje oblačil, 

metanje stolov, 

razbijanje miz 

…) 1 0 1 0 0 1 

Ustrahovanje – 

biti zloben ali 

krut (npr. 

grabiti igrače 

ali hrano od 

drugih) 1 0 1 1 0 

2 
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Pri otroku z MAS D so prisotne znatne spremembe v upadu stereotipnega vedenja po 

zaključenem modelu SI-VP, ki se odražajo na naslednjih področjih: Ponavljajoči gibi rok ali 

prstov (pred: več kot 1-krat/uro; po: nikoli/ni težav); Dretje ali kričanje (pred: več kot 1-krat/h; 

po: nikoli/ni težav); Korakanje, skakanje, tekanje, odbijanje (pred: več kot 1-krat/h; po: 

nikoli/ni težav). Prav tako so v nadaljevanju izpostavljenih drugih področjih prisotne rahle 

spremembe v upadu stereotipnega vedenja po zaključenem modelu SI-VP: Zibanje, 

ponavljajoči se gibi telesa (pred: pribl. 1-krat/dan; po: nikoli/ni težav); Manipuliranje s 

predmeti (npr., vrtenje) (pred: 1-krat/min ali več, po: pribl. 1-krat/dan) ter Drgnjenje samega 

sebe (pred: pribl. 1-krat/teden; po: nikoli/ni težav).  

Tabela 118: Stereotipna vedenja 

Vedenje Ocena pogostosti pred Ocena pogostosti po Koda 

Zibanje, ponavljajoči se 

gibi telesa  
4 0 2 

Vonjanje predmetov, 

lastnega telesa  
1 0 1 

Mahanje ali stresanje z 

rokami  
6 5 1 

Manipuliranje s predmeti 

(npr. vrtenje)  
7 4 2 

Ponavljajoči gibi rok ali 

prstov  
6 0 3 

Dretje ali kričanje  
6 0 3 

Korakanje, skakanje, 

tekanje, odbijanje  
6 0 3 

Drgnjenje samega sebe  
3 0 2 

Strmenje v roke ali 

predmete  
0 0 1 

Bizarni položaji telesa  
0 0 1 

Ploskanje z rokami  
0 0 1 

Grimase 
0 0 1 
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Opisna ocena izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP pred in po 

vključitvi v model SI-VP 

 

Rezultati predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo osebne mape – portfolia 

SRP-ja. 

 

Opisna ocena izbranega neželenega vedenja otroka z MAS D s strani SRP D pred in po 

vključitvi v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP zajema dva konkretna vedenja 

opredeljena kot (''trganje in žvečenje papirja'') ter (''prisotnost angleškega jezika''). Funkcija 

izbranega vedenja trganja in žvečenja papirja, ki jo lahko razberemo iz opisa, najverjetneje 

predstavlja senzorno funkcijo vedenja (''otrok trga, žveči in se igra s papirjem, ki ga jemlje 

skrivoma iz omare za papirnate brisače, predalov, stranišča ... papir sprva natrga, nato z 

posameznimi deli maha pred očmi, kasneje ga žveči v ustih (načeloma, papirja ne pogoltne), 

čez čas mokrega gnete v rokah''). Funkcija drugega izbranega vedenja prisotnost angleškega 

jezika, ki jo lahko razberemo iz opisa, najverjetneje predstavlja pobeg pred zahtevo (''gre za 

stereotipno vedenje, kjer se umika v svoj svet''). Intenziteta neželenega vedenja trganja in 

žvečenja papirja pred vključitvijo v model SI-VP se stopnjuje (''papir skriva po razredu, z njim 

napolni žepe. Izkoristi vsako priložnost (reklame, zvezki sošolcev, navodila za učno delo, papir 

za roke …''). Papir sprva natrga, nato s posameznimi deli maha pred očmi, kasneje ga žveči v 

ustih (načeloma, papirja ne pogoltne), čez čas mokrega gnete v rokah''), medtem ko po 

zaključenem modelu SI-VP intenziteta pomembno upade (''Pri trganju in žvečenju papirčka je 

pri otroku D zelo viden napredek, saj ne trga in žveči ali se igra s papirčkom tako kot prej. Prej 

je to počel večino časa in vsak dan, sedaj pa se zgodi, da tu in tam skrije papirček v žep, ne 

vsak dan. S papirčkom se več ne igra, ne maha z njim, tudi v usta ga več ne daje''). Intenziteta 

neželenega vedenja prisotnost angleškega jezika pred vključitvijo v model SI-VP je velika ('' 

veliko uporablja angleške besede, četudi pričakujem slovenski odgovor''), medtem ko je po 

zaključenem modelu SI-VP nekoliko upadla (''pojavilo se je čedalje več slovenskih besed, ki jih 

dnevno uporablja. Posnema  tudi govor iz PECS-a (tvori preproste stavke ''Želim kruh in 

namaz''). Otroke kliče po imenih, jih prepozna na slikah, ravno tako poimenuje tudi večino 

narisanih slik iz okolice. Bere po globalni metodi, prebere približno 45 slovenskih besed'').   

Pogostost izbranega vedenja trganja in žvečenja papirja pred vključitvijo v model SI-VP je 

velika (''pri otroku je to vedenje prisotno skoraj skozi celoten šolski dan (približno nekje 80 % 

časa). Papirja ne da iz rok, skriva ga v žep. Potreben je čas za pregovarjanje, da ga izroči. 

Vedenje je prisotno tudi v domačem okolju''), medtem ko po zaključenem modelu pomembno 
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upade (''pri otroku D je to vedenje prisotno le za kratek čas v šolskem dnevu (približno nekje 

10 % časa)''). Pogostost izbranega vedenja prisotnost angleškega jezika pred vključitvijo v 

model SI-VP je večja (''vedenje prisotno približno 70 % časa'') v primerjavi z zaključkom 

modela SI-VP (''vedenje prisotno približno 40 % časa'').  

 

Tabela 119: Ocena konkretnega neželenega vedenja otroka z MAS D s strani SRP D 

Opisna ocena začetnega stanja izbranega konkretnega 

neželenega vedenja otroka ob vključitvi v model SI-

VP (zapis SRP D): 

Opisna ocena končnega stanja izbranega neželenega 

vedenja otroka ob zaključku modela SI-VP (zapis SRP 

D): 

Trganje in žvečenje papirja: 

Otrok trga, žveči in se igra s papirjem, ki ga jemlje 

skrivoma iz omare za papirnate brisače, predalov, 

stranišča ... Papir skriva po razredu, z njim napolni 

žepe. Izkoristi vsako priložnost (reklame, zvezki 

sošolcev, navodila za učno delo, papir za roke …). 

Papir sprva natrga, nato s posameznimi deli maha pred 

očmi, kasneje ga žveči v ustih (načeloma, papirja ne 

pogoltne), čez čas mokrega gnete v rokah. Pri otroku 

D je to vedenje prisotno skoraj skozi celoten šolski dan 

(približno nekje 80 % časa). Papirja ne da iz rok, 

skriva ga v žep. Potreben je čas za pregovarjanje, da 

ga izroči. Vedenje je prisotno tudi v domačem okolju.  

 

Angleščina: 

Veliko uporablja angleške besede, četudi pričakujem 

slovenski odgovor. Gre za stereotipno vedenje, kjer se 

umika v svoj svet. Uporablja različne izraze iz risank, 

računalniških igric, TV … Prisotne so perseveracije 

delov govora iz risank, filmov in pri tem maha s 

papirčkom pred obrazom. Pri tem je užival in bil 

vznemirjen. Vedenje prisotno približno 70 % časa. 

Trganje in žvečenje papirja: 

Pri trganju in žvečenju papirčka je pri otroku D zelo 

viden napredek, saj ne trga in žveči ali se igra s 

papirčkom, tako kot prej. Prej je to počel večino časa 

in vsak dan, sedaj pa se zgodi, da tu in tam skrije 

papirček v žep, ne vsak dan. S papirčkom se več ne 

igra, ne maha z njim, tudi v usta ga več ne daje. Pri 

otroku D je to vedenje prisotno le za kratek čas v 

šolskem dnevu (približno nekje 10 % časa).  

 

Angleščina: 

Z otrokom je zelo prijetno delati in je zelo učljiv. 

Angleščina je njemu še zmerom ljuba in uživa v 

angleških uricah. Pojavilo se je čedalje več slovenskih 

besed, ki jih dnevno uporablja. Posnema  tudi govor iz 

PECS-a (tvori preproste stavke ''Želim kruh in 

namaz''). Otroke kliče po imenih, jih prepozna na 

slikah, ravno tako poimenuje tudi večino narisanih slik 

iz okolice. Bere po globalni metodi, prebere približno 

45 besed. Angleščina se predvsem pojavlja, kadar ima 

prosti čas – kadar zapade v svoj svet, takrat ponavlja 

ali poje vsebino iz risank. Vedenje prisotno približno 

40 % časa. 
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Grafična ocena izbranega neželenega vedenja, ki otroka z MAS D v največji meri ovira v 

vsakodnevnem funkcioniranju s strani SRP D 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo preglednic beleženja 

pogostosti in intenzitete pojavljanja vedenja.  

 

Kot je razvidno iz opisne ocene vedenja otroka z MAS D s strani SRP D, da je neželeno vedenje 

tekom vključitve v model SI-VP upadlo, lahko opis podkrepimo tudi z grafom. Graf 5 prikazuje 

pogostost in intenziteto neželenega vedenja otroka z MAS D. Prikazani so rezultati vedenja v 

času prvega tedna vključitve v model SI-VP ter zadnjega tedna ob zaključku. SRP D je uporabil 

triurno preglednico beleženja vedenja, kjer je otroka opazoval vsak dan v prvem tednu 

vključitve v modela SI-VP ter enako v zadnjem tednu ob zaključku. Graf 5 nakazuje očiten 

trend napredka otroka D tekom celotnega procesa modela SI-VP, kjer je zelo očitno viden upad 

pogostosti vedenja in prav tako same intenzitete.    

 

 

Graf 5: Ocena začetnega in končnega stanja neželenega vedenja (''trganje in žvečenje papirja'') otroka z MAS D s strani SRP 
D 
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Neželena vedenja otroka z MAS, ki staršem predstavljajo skrb in željo po preoblikovanju 

v socialno sprejemljivejša v sklopu modela SI-VP 

 

Zaradi različnih proučevanih primerov vedenj otrok z MAS smo pripravili opisno predstavitev, 

kjer smo združili podatke, pridobljene s pomočjo polstrukturiranega intervjuja s starši in 

kliničnega opazovanja otroka z MAS s strani supervizorja ter tako uporabili antropološki 

pristop k analizi zbranih podatkov. 

 

Ugotavljamo, da funkcioniranje otroka z MAS D odstopa na različnih področjih. V 

nadaljevanju izpostavljamo odstopanja v vedenju na nekaterih bistvenih področjih: največ 

odstopanj pri otroku je na področju komunikacije (govor v angleščini, malo besed, prevladuje 

enosmerna komunikacija, nefunkcionalen govor, perseveracije, govor ni usmerjen k drugi 

osebi), socialno-recipročne interakcije (kratkotrajen in redko vzpostavljen očesni stik, 

selektiven odziv na ime, selektivna motivacija za učenje, redko deli stvari z drugimi, redko 

povabi k skupni igri), stereotipije (motorični manerizmi, usmerjeni interesi, elementi 

ponavljajoče igre, težko sprejme spremembe), vedenja (izbruhi, agresivno vedenje, žvečenje 

papirja). Prisotna je kratkotrajna koncentracija in odkrenljiva pozornost. Pri otroku, predvsem 

doma, večkrat pride do togotnih izbruhov, predvsem, kadar ne doseže cilja, ki si ga želi ali 

takrat, kadar ga okolica ne razume. Pogosto pride do izpada tudi zaradi njegovega manj 

prilagojenega vedenja (npr. menjava miške na računalniku ga lahko popolnoma iztiri ipd.). Ob 

prepovedi, kadar jo razume, vendar se z njo ne strinja, pogosto sledi izbruh (se tolče po glavi, 

občasno z glavo ob zid). Občasno ugrizne vrstnike (zelo močno ugrizne, je brez občutka). Izpadi 

se pojavijo ob prehodih in odvzemu motivatorjev (odhod iz bazena, odvzem papirja, ki ga želi 

žvečiti).  Kadar ne želi izvesti določene dejavnosti, cepeta, postane vznemirjen, večkrat izgovori 

ne (pri risanju). Na podlagi vsega naštetega jasno vidimo, da so prisotni vsi kriteriji za MAS. 

Staršem D največjo skrb in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejša vedenja 

predstavlja področje soočanja z neprilagojenim vedenjem. Starši D želijo pomoč pri 

obvladovanju togotnih izbruhov in žvečenju papirja (… Najtežje je, kadar pride do izpada in se 

tolče po glavi in kriči … zelo nas moti tudi to, da poje papir, ko ga vidi in si z njim napolni žepe, 

to je zelo moteče in nevarno, ne samo za nas, ampak tudi za učiteljico v šoli …). 
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Tabela 120: Opisna predstavitev pridobljenih podatkov v sklopu polstrukturiranega intervjuja s starši D in kliničnega 
opazovanja otroka z MAS D  

Senzitivnost: 

Je preobčutljiv na dotik (striženje las, striženje nohtov). Ne prenese las, ki padejo na njegovo kožo ipd. Sicer 

se rad stisne k drugi osebi in jo objame (predvsem starša). Tekom pregleda veliko otipava različne stvari z 

rokami, pogosto jih tudi povonja. Predmete daje v usta in jih na takšen način spoznava (liže določene stvari 

med pregledom). Pri prehrani je selektiven (ne mara, da se različne teksture mešajo). Sicer je dobro 

prehranjen in tukaj nimajo večjih težav. Spanje: težko zaspi, sicer med spanjem nimajo težav.    

Motorika: 

Je gibalen, živahen. Veliko v gibanju, predvsem v dopoldanskem času. Tako je popoldan doma nekoliko 

utrujen in bolj umirjen. Imitacija grobe, fine, oralne motorike je osvojena. Je vodljiv otrok (lahko ga fizično 

preusmerim, mu pomagam). Predmetom sledi z očmi. Slabše prehaja preko medialne sredine, ob opori 

ustrezno. 

Komunikacija: 

Starša pokliče in prosi za pomoč (ati pridi, mami pridi). Občasno prime za roko in ju odvede do želenega. 

Tekom pregleda se pojavijo naslednje besede, ki jih razumem: lulat, pil, kako si? Praviloma ne vzpostavlja 

interakcije prvi, temveč bolj odgovarja. Pogosto komentira, kadar se mu približamo, redko se zgodi, da pa bi 

on iskal nas z namenom komunikacije. V preteklosti je v veliki meri uporabljal angleški jezik, sedaj je to 

doma upadlo. Medtem ko pri pregledu močno prevladuje angleščina.  Če sama govorim v angleškem jeziku, 

to močno pritegne njegovo pozornost, sodelovanje pri aktivnostih je pomembno boljše (motivacija se zviša). 

Prisotna občasna eholalija (predvsem nove besede). Ali pa ponavlja izseke iz risank (tudi do 100-krat dnevno 

enak odsek).  Pri pregledu občasno sam sebe pohvali: čudovito! Za sporazumevanje uporablja nadomestno 

komunikacijo PECS. Doma PECS uporabljajo v manjši meri, doma komunicira predvsem preko izmenjave 

predmetov.  Tekom pregleda na podlagi abstraktnega materiala spontano poimenuje in pove asociacije ( riba – 

voda). Kadar nekaj želi, da pobudo. Doma se rad zadržuje v kuhinji. Zna pripraviti vse sestavine za pripravo 

večerje. Komunicira tako, da jih naloži na pult in nato privede starša v kuhinjo ter jima pokaže, kaj želi. Starši 

se zmorejo dogovoriti z njim in določijo meje in pravila. Navodilom bolj ali manj sledi in jih upošteva. Med 

pregledom se zaigra, medtem se oglaša z različnimi glasovi (cvili, se pogovarja, si poje ipd.). Spontano pa 

pokaže race in labode skozi okno in želi pritegniti mojo pozornost. Spontano odkima (v funkciji). Moje 

neverbalne osnovne znake prepozna (kimanje, odkimavanje, pridi k meni, ne, ipd.). 

Učne spretnosti:  

Koncentracija je kratkotrajna, vendar od mize ne uhaja in ne bega po prostoru. Zmotijo ga dražljaji po 

prostoru (moja ogrlica, labodi v reki, ki jih opazuje skozi okno ipd.). S prstom ne pokaže zahtevanih barv, 

prav tako jih ne poimenuje. Števila prepozna, šteje (vendar ne v ustreznem zaporedju). Na zahtevo ponovi 

besede za mano, pokaže dele telesa. Prireja enake predmete. Barvanje in risanje zavrne. Kasneje ga uspem 

motivirati (prijem pisala je neustrezen, ne pridrži lista z drugo roko).    

Socialno-recipročna interakcija: 

Na ime se slabše odziva (če zraven potrkam ob mizo ali zaploskam, pogleda takoj). Mati pove, da si želi 

družbe, vendar pogosto ne zmore različnih socialnih situacij in se zato večkrat umakne. Za igrače in lastnino 

se dogovori z vrstniki.  Nima distance do novih ljudi (se jim približa, jih objame, poda poljub ipd.). Je 

pretirano navezan na mamo (sedaj počasi to upada). Socialen nasmeh je prisoten. Dobro se odziva na socialne 

igre (biba leze ipd.). Nastavi roko, želi, da ga požgečkam, tudi sam spontano posnema. 

Stereotipija: 

Spremembe ga vznemirijo (starši že vnaprej napovejo, kaj se bo zgodilo, kam bodo šli, kdo …). Tako lažje 

sprejema novosti in je v manjši stiski. Obožuje vodo. Nima nikakršnega strahu pred globokim bazenom, 

čeprav ne zna plavati. Ob vznemirjenju – veselju se odziva tako, da vstane iz stola, se praska po glavi, 

globoko diha in želi da nadaljujem z aktivnostjo (rišem zlato ribico).  

Igra: 
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Se zaigra sam. Interese usmerja v računalnik (potrebno omejiti, sicer nima meje), vse, kar je povezano z 

avtomobili (avtocesta, avtomobile zlaga v vrsto, avtomobile pelje po progi) ter v glasbo (rad poje, ob glasbi je 

zelo odziven). Zmore izmenično igro (počaka, da je na vrsti). S kockami vzpostavi igro z domišljijskimi 

elementi (se pogovarja …).  

Vedenje: 

Do izpada po opažanju staršev največkrat  pride, kadar ne doseže cilja, ki si ga želi ali takrat, kadar ga okolica 

ne razume. Pogosto pride do izpada tudi zaradi njegovega neprilagojenega vedenja in nefleksibilnosti (npr. 

menjava miške na računalniku ga popolnoma iztiri ipd.). Ob prepovedi, kadar jo razume, vendar se z njo ne 

strinja, pogosto sledi izpad (se tolče po glavi, občasno z glavo ob zid). Občasno lahko tudi ugrizne vrstnike v 

šoli (zelo močno ugrizne, je brez občutka). Izpadi se pojavijo ob odvzemu motivatorjev (odhod iz bazena – 

voda je njegov velik motivator).  Kadar ne želi izvesti določene dejavnosti, cepeta, postane vznemirjen, 

večkrat izgovori ne (pri risanju). Zelo moteče je prav tako neprimerno vedenje, kjer pobira papir (s tal, s 

police, iz koša, mize ipd.), ga daje v usta, žveči in večkrat tudi poje. Če mu želiš papir odvzeti, temu sledi 

togotni izbruh in se zelo težko pomiri.  

Sklepne misli: 

Mnenje je napisano na podlagi kliničnega opazovanja dečka ter pripovedovanja staršev. Pri otroku so prisotni 

vsi znaki za MAS. Največje odstopanja so na naslednjih področjih: na področju komunikacije (govor v 

angleščini, malo besed, prevladuje enosmerna komunikacija), stereotipije (motorični manerizmi, usmerjeni 

interesi, elementi ponavljajoče igre, težko sprejme spremembe), nizka raven prilagojenega vedenja (togotni 

izbruhi, agresivno vedenje, obsesivno zbiranje papirja in prehranjevanje z njim). Prisotna je nizka stopnja 

koncentracije in odkrenljiva pozornost.   
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Sovpadanje izbora prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS za preoblikovanje v 

socialno sprejemljivejše s strani SRP in staršev v sklopu modela SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo intervjuja funkcionalne ocene 

FAI – Functional Assessment Interview ter prilagojene oblike intervjuja ocene funkcije vedenja 

za starše FAI parents –  Functional Assessment Interview parents. 

 

Izbor neželenega vedenja s strani staršev D v sklopu izbranega vprašalnika ustreza vedenju, ki 

ga opredelijo kot ''trganje in žvečenje papirčka'''. SRP D na drugi strani izpostavlja enako 

vedenje, ki ga dopolni še z določenimi drugimi spremljajočimi vedenji (''trganje in žvečenje 

papirja (trga ves papir, ga daje v usta, žveči) …''mrtev''(leze na tla, jezik po navadi ven)… govor 

v angleščini (govor spontan v neprestano angleškem jeziku … ni motiviran (pravi NE, pospravi 

zvezke) … jok (neutolažljiv jok, ni ga moč potolažiti) … agresija (brca, grize, meče predmete)''.  

Na podlagi rezultatov, zbranih v sklopu vprašalnikov, ugotavljamo, da izbrano vedenje ''trganje 

in žvečenje papirčka'' sovpada pri staršu D in SRP D, medtem ko SRP D še posebej izpostavlja 

druga moteča vedenja. Starši D po drugi strani navajajo pridružena neželena vedenja v sklopu 

kliničnega opazovanja in metodo strukturiranega intervjuja (raziskovalno vprašanje št. 8) (''… 

najtežje je, kadar pride do izpada in se tolče po glavi in kriči …''). Izbor neželenega vedenja 

pri SRP D in starših D sovpada. 
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Sovpadanje funkcionalne ocene izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani 

staršev ter SRP v sklopu modela SI-VP  

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo prilagojene oblike intervjuja 

ocene funkcije vedenja za starše FAI parents –  Functional Assessment Interview parents, MAS 

– Motivation assessment scale in QABF – Questions about behavioral function. 

 

Starši D v sklopu vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše FAI parents –  Functional 

Assessment Interview parents navajajo okoliščine izbranega vedenja (''… trganje in žvečenje 

papirja …'') v smislu, da ne vedo, v kakšnih primerih se izbrano neželeno vedenje pojavi v 

domačem okolju in ne navajajo predhodnih dražljajev, ki bi lahko izzvali neželeno vedenje. 

Posledica starša D na vedenje otroku zagotavlja pozornost (''… občasno pozornost sorojencev, 

pozornost staršev v obliki odmora (time-out), ustnega opomina, drugih negativnih posledic: 

prepoved uporabe računalnika …''). Z neželenim vedenjem otrok v domačem okolju izgubi 

naslednje privilegije (''… telefon, računalnik, video igrice, televizija, film, risanka, ipd.''). Starši 

D navajajo, da se z neželenim vedenjem v domačem okolju ne izogne zahtevam, grajam staršev 

D in specifičnim dejavnostim. 

Na podlagi vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše D torej ugotavljamo, da starši D ne 

vedo, v kakšnih primerih se izbrano neželeno vedenje pojavi v domačem okolju (ni stalnega 

pravila).  

SRP D v sklopu vprašalnika FAST – Functional assessment screening tool oceni funkcijo 

vedenja v smislu iskanja senzorne funkcije vedenja. 
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Mnenje staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega otroka z MAS s strani 

SRP-ja, vključenega v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP 

 

Rezultati, predstavljeni v nadaljevanju, so pridobljeni s pomočjo evalvacijskega vprašalnika 

modela SI-VP za starše. 

 

V nadaljevanju izpostavljamo največje prednosti  (predstavljamo ocene staršev D, ki ustrezajo 

kriteriju odlično) in največje pomanjkljivosti modela SI-VP (predstavljamo ocene staršev D, ki 

ustrezajo kriteriju zelo slabo). SRP D med največje prednosti modela SI-VP uvršča področje 

splošnega zadovoljstva glede modela izobraževanja o VP (odlična izkušnja izpeljanega 

projekta; močno priporočilo drugim staršem za vključitev v model SI-VP ter vpeljava 

vedenjskega pristopa v sklopu modela SI-VP kot prevladujočega načina dela za mojega otroka 

in mojo družino), uporabnost prejetih napotkov (uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati 

težavno vedenje otroka), zadovoljstva glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela 

(kvaliteta predstavitve in razlage vedenjskega načrta; način obvladovanja neželenega vedenja 

otroka v razredu; način poučevanja novih veščin; način podajanja napotkov; pomoč pri pripravi 

učnega materiala; čas namenjen s strani SRP; izraženost interesa in skrbi učitelja po pomoči za 

otroka); napredek otroka (napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju 

socializacije; komunikacije; vodljivosti (poslušnosti) in igre) ter razbremenitev stresa v družini 

(razbremenitev v odnosu do širše okolice). 

 

Tabela 121: Ocena posameznega področja modela SI-VP s strani staršev 

Izjava staršev  Koda 

Splošno zadovoljstvo glede modela izobraževanja o VP 

Izkušnja izpeljanega projekta  3 

Priporočilo drugim staršem za vključitev v model SI-VP 3 

Suverenost obvladovanja neželenega vedenja pred vključitvijo v model SI-VP  1 

Suverenost obvladovanja neželenega vedenja po zaključenem modelu SI-VP  2 

Vpeljava vedenjskega pristopa v sklopu modela SI-VP kot prevladujočega 

načina dela za mojega otroka in mojo družino 3 

Uporabnost prejetih napotkov 

Uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati težavno vedenje otroka  3 

Težavnost razumevanja vsebine VP 

Zahtevnost razumevanja in uporabe napotkov o tem, kako obvladovati težavno 

vedenje otroka  2 

Težavnost uporabe VP v praksi doma 

Zahtevnost upoštevanja navodil s strani SRP 1 

Zahtevnost poučevanja veščin 1 
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Zahtevnost urejanja prostora 2 

Zahtevnost uporabe in izdelava učnega materiala 2 

Zadovoljstvo glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela 

Kvaliteta predstavitve in razlage vedenjskega načrta 3 

Način obvladovanja neželenega vedenja otroka v razredu 3 

Način poučevanja novih veščin 3 

Način podajanja napotkov 3 

Pomoč pri pripravi učnega materiala  3 

Čas namenjen s strani SRP 3 

Izraženost interesa in skrbi učitelja po pomoči za otroka  3 

Napredek otroka 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju šolskih veščin  2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju socializacije 3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju komunikacije 3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju vodljivosti 

(poslušnosti)  3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju agresije  2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju avtoagresije  2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju stereotipije 

(ponavljajoča vedenja, obsesije, rituali, težave s spremembami)  2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju igre  3 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju senzorike (slušni, 

vizualni, taktilni dražljaji …) 2 

Napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju težavnega 

vedenja 2 

Razbremenitev stresa v družini 

Razbremenitev v odnosu do otroka  2 

Razbremenitev v odnosu do partnerja  2 

Razbremenitev v odnosu do sorojencev 2 

Razbremenitev v odnosu do širše okolice 3 
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE 

4.1 1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

Samoocena splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti SRP o VP 

pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Sinteza ugotovitev vseh štirih proučevanih primerov ciljne skupine SRP (A, B, C, D) kaže na 

to, da SRP-ji pred in po izobraževalnem procesu modela SI-VP v sklopu lestvice (UK ABA 

Autism Education Competence Framework, 2011) ocenjujejo znatne spremembe lastnega 

splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti o VP pri delu z otroki z 

MAS v razredu v največji meri na naslednjih področjih VP:   

- področje načel, postopkov in konceptov VP 

- področje povečanja vedenja: 

- utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

- strategije, ki temeljijo na posledicah  

- strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih – nadzor dražljajev in postopki 

- kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic – 4-stopenjsko zaporedje in 

učenje kompleksnega vedenja 

 

Na področju načel, postopkov in konceptov VP so prisotne znatne spremembe v znanju SRP-

jev pri treh proučevanih primerih (A, B, C), ki se kažejo tako na teoretičnem kot praktičnem 

področju. Pri dveh proučevanih primerih (A, C) se spremembi popolnoma ujemata pri dveh 

kompetencah, in sicer na teoretičnem področju (T38: definicija diskriminativnega dražljaja) ter 

praktičnem področju (P23: primer diskriminativnega dražljaja vedenja otroka).  

 

Model SI-VP prav tako prinaša znatne spremembe v znanju SRP-jev s področja utemeljitve 

ciljev, primerne izbire le teh in njihovega spremljanja z namenom povečanja želenih oblik 

vedenja otroka z MAS. Znatne spremembe se kažejo pri treh proučevanih primerih (A, C, D), 

tako na teoretičnem kot praktičnem področju.  

 

Pri SRP-jih so po zaključenem modelu SI-VP prav tako prisotne znatne spremembe v znanju 

na področju povečanja vedenja – strategij, ki temeljijo na predhodnih dražljajih v smislu 

nadzora dražljajev in postopkov. Znatne spremembe so se pokazale pri dveh proučevanih 
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primerih SRP-jev (A, C), tako na teoretičnem kot praktičnem področju. Spremembi se 

popolnoma ujemata pri dveh kompetencah na teoretičnem področju (T78: vloga 

diferencialnega treninga; T79: krepitev odzivov v sklopu diferencialnega treninga). 

 

Pri SRP-jih so po zaključenem modelu SI-VP prav tako prisotne znatne spremembe v znanju 

na področju kombiniranja predhodnih dražljajev in posledic, v smislu 4-stopenjskega zaporedja 

in učenja kompleksnega vedenja. Znatne spremembe v znanju so prisotne pri treh proučevanih 

primerih SRP-jev (A, C, D), ki se kažejo tako na teoretičnem kot praktičnem področju. Pri dveh 

primerih (A, C) se spremembi popolnoma ujemata pri dveh kompetencah na teoretičnem 

področju (T102: vzbuditev ciljnega vedenja z diskriminativnim dražljajem; T111: definicija 

naravnega učenja NET in naključnega učenja IT), medtem ko se pri dveh proučevanih primerih 

(C, D) sprememba popolnoma ujema pri eni kompetenci na praktičnem področju (T94: 

upoštevanje navodil za izvedbo postopka oblikovanja).  

 

Na področju povečanja vedenja – strategij, ki temeljijo na posledicah, so po zaključenem 

modelu SI-VP prisotne znatne spremembe v znanju pri treh proučevanih primerih SRP-jev (A, 

C, D), ki se kažejo tako na teoretičnem kot praktičnem področju. Pri posameznih kompetencah 

ni bilo zaznati popolnega ujemanja.  

 

Sprememba ravni znanja po zaključenem modelu SI-VP je na področjih teoretičnega in 

praktičnega znanja pri posameznih proučevanih primerih ciljne skupine SRP-jev (A, B, C, D) 

različna in ustreza razponu (pred vključitvijo v model SI-VP: nimam znanja s tega področja/ 

znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: 

znanje je na ravni samostojnega izvajanja/znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega 

vpogleda. Pri čemer znatne spremembe v znanju SRP-jev po zaključenem modelu SI-VP niso 

vidne zgolj na teoretičnem področju, temveč se prav tako kažejo na praktičnem področju.  

 

Pri proučevanih primerih ciljne skupine SRP-jev (A, B, C, D) po zaključenem modelu SI-VP 

ni bilo prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju na naslednjih področjih 

(na teh področjih so bile prisotne zgolj posamezne znatne spremembe pri posameznih 

proučevanih primerih ali pa predvsem rahle spremembe v znanju):  

- definicija, karakteristike in obseg VP 

- povečanja vedenja (pomen razvoja področja jezika) 

- upad vedenja: 
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- utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje 

- strategije, ki temeljijo na posledicah 

- strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih 

- merjenje vedenja in prikaz podatkov 

- postopki za spremembo vedenja: 

- posplošitev in vzdrževanje 

- postopki za spremembo vedenja: 

- strategije uravnavanja  

 

Sinteza ugotovitev samoocene lastnega znanja s strani vseh proučevanih primerov ciljne 

skupine SRP-jev (A, B, C, D) na podlagi Lestvice za mesečno samooceno strokovne 

kompetentnosti na treh področjih (splošne (generične) kompetence; splošne (generične) 

kompetence v vzgoji in izobraževanju; predmetno specifične kompetence – vezane na področja 

VP) kaže na znatne spremembe v znanju predvsem s področja predmetno specifičnih 

kompetenc VP. Pri čemer so znatne spremembe v znanju prisotne predvsem pri treh 

proučevanih primerih SRP-jev (A, B, C). Pri dveh proučevanih primerih SRP-jev (A, C) se 

spremembi popolnoma ujemata pri naslednjih kompetencah (24: usposobljenost za preverjanje 

in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev; 28: oblikovanje povratnih informacij).  

 

Tabela 122: Sinteza ugotovitev 

Kompetence  Področja znatnih sprememb v znanju  Študija 

primera 

Predmetno 

specifične 

kompetence, 

vezane na 

področje VP 

(splošno 

teoretično znanje 

ter splošna 

praktična 

usposobljenosti o 

VP) 

Načela, postopki in koncepti VP A, B, C 

Povečanje želenega vedenja:  

- utemeljitev cilja, izbira in spremljanje 

- strategije, ki temeljijo na posledicah 

- strategije, ki temeljijo na predhodnih 

dražljajih, nadzor dražljajev in postopki 

- kombiniranje predhodnih dražljajev in 

posledic, 4-stopenjsko zaporedje in 

učenje kompleksnega vedenja 

A, C, D 

Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in 

dosežkov učencev in oblikovanje povratnih informacij 

A,C 
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Vključevanje podpornega vedenjskega načrta SRP v individualiziran program otroka z 

MAS pred vključitvijo v model SI-VP   

Sinteza ugotovitev vseh štirih IP-jev proučevanih primerov ciljne skupine SRP-jev (A, B, C, 

D) kaže, da SRP-ji pred vključitvijo v model SI-VP vanje vključujejo zgolj posamezne elemente 

podpornega vedenjskega načrta. Področja vseh proučevanih primerov smo posredno razbrali iz 

vsebine IP-ja, ki pa ni bila sistematično razdelana v smislu načrtne opredelitve in obravnave 

neželenega vedenja otroka z MAS, se pa vendarle povezuje s predvidenimi vsebinami, vezanimi 

na podporni vedenjski načrt za otroka z MAS. Pri vseh IP-jih so bila z nekoliko raznolikimi 

vsebinami zastopana naslednja vsebinska področja, vezana na podporni vedenjski načrt: 

operativna opredelitev neželenega vedenja; vzdrževanje spremenljivk; poučevanje alternativnih 

vedenj ter prilagoditve. Ujemanja konkretnih vsebinskih področij, prisotna pri IP-jih vseh 

proučevanih primerov (A, B, C, D), so naslednja: operativna opredelitev neželenega vedenja 

(opredelitev neželenega vedenja), poučevanje alternativnih vedenj (učenje novih vedenj otroka 

z MAS) ter prilagoditve (prilagoditve SRP). Pri treh proučevanih primerih (A, B, C) je bilo 

prisotno ujemanje s področja sprožilcev neželenega vedenja (opredelitev okoliščin pojava 

vedenja). Nadaljnja vsebinska ujemanja so bila prisotna pri največ dveh proučevanih primerih 

IP-jev naslednjih področij: (A, D) vzdrževanje spremenljivk (podpora okolja); (B, C), 

vzdrževanje spremenljivk (vzdrževanje motivacije otroka z MAS) ter (B, C)  strategij reagiranja 

učitelja za zmanjšanje neželenega vedenja (opora SRP). Zgolj pri enem proučevanem primeru 

IP-ja (C) smo zasledili področje strategij reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega 

vedenja (reagiranje SRP-ja v primeru pojava vedenja pri otroku). Prav pri nobenem od IP-jev 

vseh proučevanih primerov (A, B, C, D), načrtovanih s strani SRP-jev pred vključitvijo v model 

SI-VP, nismo zasledili področja opredelitev primernega ciljnega vedenja.  

Druge pomanjkljivosti, ki smo jih zasledili ob pregledu IP-jev, se dotikajo generalne ravni, pri 

čemer smo se osredotočili na upoštevanje osnovnih zakonskih določil za oblikovanje IP-jev ter 

upoštevanje vseh vsebinskih vidikov načrtovanja le teh. IP-ji imajo pomanjkljivo opredeljene 

cilje na posameznih področjih, kjer ni najbolj jasno razvidno njihovo izvajanje. Cilji pri 

nekaterih IP-jih niso merljivi in so zapisani preveč na splošno. Vsi IP-ji v sklopu celostne ocene 

funkcioniranja otrok z MAS zajemajo področje komunikacije in socialnih veščin kot njihovih 

dveh največjih primanjkljajev. Nobeden od IP-jev pa nima posebej opredeljenega področja 

stereotipije. 
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Tabela 123: Sinteza ugotovitev 

 Področje podpornega vedenjskega načrta  Proučevan 

primer 

V največji meri 

zastopane vsebine 

posameznih področij 

podpornega 

vedenjskega načrta v 

sklopu IP-ja  

Operativna opredelitev neželenega vedenja 

(opredelitev neželenega vedenja)  

A,B,C,D 

Vzdrževanje spremenljivk A,B,C,D 

Poučevanje alternativnih vedenj (učenje novih vedenj 

otroka z MAS) 

A,B,C,D 

Prilagoditve (prilagoditve s strani SRP) A,B,C,D 

Sprožilci neželenega vedenja (opredelitev okoliščin 

pojava vedenja) 

A,B,C 

Najbolj pomanjkljivo 

zastopane vsebine 

posameznih področij 

podpornega 

vedenjskega načrta v 

sklopu IP-ja  

Strategij reagiranja učitelja v primeru pojava 

neželenega vedenja 

C 

Opredelitev primernega ciljnega vedenja / 

 

Prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Sinteza ugotovitev vseh štirih proučevanih primerov ciljne skupine SRP-jev (A, B, C, D) kaže, 

da SRP-ji v največji meri izpostavljajo prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki 

z MAS v smislu večje kompetentnosti pri delu, kjer izpostavijo pridobitev novega znanja s 

področja obravnave vedenja in implementacijo le tega v prakso, kar se odraža tudi pri v 

nadaljevanju naštetih področjih.  Pri treh proučevanih primerih je prisotno ujemanje s področja 

večje osredotočenosti SRP-jev na vedenje otroka (A, C, D), večji pomen beleženja vedenja in 

uporabe instrumentarijev (B, C, D) ter večji napredek in vzdrževanja novega znanja otroka z 

MAS (boljša motiviranost in odzivnost) (B, C, D). Nadaljnjo ujemanje je bilo prisotno pri 

največ dveh proučevanih primerih: prednost objektivnega pristopa v smislu večje zanesljivosti, 

vztrajnosti in doslednosti pri delu (B, C) ter boljše sodelovanje s starši in njihovo zadovoljstvo 

(B, C).  

 

Tabela 124: Sinteza ugotovitev 

Prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP Študija 

primera 

- večja kompetentnost pri delu (pridobitev novega znanja s področja 

obravnave vedenja in implementacija v prakso) 

A,B,C,D 

- večja osredotočenosti SRP na vedenje otroka   A,C,D 

- večji pomena beleženja vedenja in uporabe instrumentarijev  B,C,D 

- večji napredek in vzdrževanje novega znanja otroka z MAS (boljša 

motiviranost in odzivnost)  

B,C,D 
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- prednost objektivnega pristopa v smislu večje zanesljivosti, vztrajnosti 

in doslednosti pri delu  

B,C 

- boljše sodelovanje s starši in njihovo zadovoljstvo  B,C 

 

Težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Sinteza ugotovitev vseh štirih proučevanih primerov ciljne skupine SRP-jev (A, B, C, D) kaže, 

da SRP-ji v največji meri izpostavljajo težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z 

MAS v smislu lastne odvisnosti od sodelovanja s starši (A, B, D: generalizacija znanja, 

pomanjkljiva izpolnitev vprašalnikov, slabše razumevanje načel VP, pomanjkljiva 

komunikacija), slabšega razumevanja in uporabe nekaterih načel VP (A, C, D), uporabe 

instrumentarijev (A, C, D), časovne stiske (A, B, D: implementacija VP glede na prioritetne 

učne cilje, organizacija na šoli). Nadaljnja ujemanja s področja težav implementacije VP pri 

šolskem delu so bila prisotna pri največ dveh primerih: iskanje novega načina reševanja 

neželenega vedenja (A, C), implementacija VP v skupinsko delo (A, B,) ter načrtovanje in 

evalvacija podpornega vedenjskega načrta (A, B).  

 

Tabela 125: Sinteza ugotovitev 

Težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP Študija 

primera 

- odvisnosti od sodelovanja s starši (generalizacija znanja, pomanjkljiva 

izpolnitev vprašalnikov, slabše razumevanje načel VP, pomanjkljiva 

komunikacija) 

A,B,D 

- slabše razumevanje in uporabe nekaterih načel VP  A,C,D 

- pomanjkljiva uporaba instrumentarijev  A,C,D 

- časovna stiska (implementacija VP glede na prioritetne učne cilje, 

organizacija)  

A,B,D 

- iskanje novega načina reševanja neželenega vedenja   A,C 

- implementacija VP v skupinsko delo  A,B 

- načrtovanje in evalvacija podpornega vedenjskega načrta  A,B 

 

Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP 

 

Sinteza ugotovitev vseh štirih proučevanih primerov ciljne skupine SRP-jev (A, B, C, D) kaže 

ujemanja ocene izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih na različnih področjih. Pri treh primerih prihaja do ujemanja s področij 

pozitivnih ocen, kamor uvrščajo dobro oceno strokovnosti in relevantnosti vsebin (A, C, D), 
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prednost skupinske oblike izobraževalnega procesa (A, C, D), splošno naklonjenost modelu SI-

VP (A, C, D) ter prednost teoretične in praktične oblike izobraževalnega procesa (B, C, D). 

Nadaljnja ujemanja s področja pozitivnih ocen so bila prisotna pri največ dveh primerih: 

prednost dolgoročnega modela SI-VP (A, C) ter pomen supervizije (B, C).  

 

Po drugi strani so SRP-ji negativno ocenili izvedbo izpeljanega izobraževalnega procesa o VP 

v sklopu modela SI-VP na področju težav glede oddaljenosti izobraževalnega procesa (A, B, 

D) ter z vidika časovne organizacije (iskanje primernega načina časovne izvedbe) (A, B, C).  

 

Tabela 126: Sinteza ugotovitev 

 Ocene izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu 

modela SI-VP s strani SRP 

Študija 

primera 

Pozitivna 

ocena 

strokovnost in relevantnost vsebin  A,C,D 

prednost skupinske oblike izobraževalnega procesa  A,C,D 

splošna naklonjenost modelu SI-VP  A,C,D 

prednost teoretične in praktične oblike izobraževalnega procesa  B,C,D 

prednost dolgoročnega modela SI-VP  A,C 

pomen supervizije  B,C, 

Negativna 

ocena 

časovna organizacija (iskanje primernega načina)  A,B,C 

oddaljenosti izobraževalnega procesa  A,B,D 

 

4.2 2. ciljna skupina proučevanih primerov: otroci z MAS 

Prisotnost neželenega vedenja (avto-heteroagresivno in samostimulirajoče vedenje) pri 

otrocih z MAS pred in po vključitvi SRP v model SI-VP (združeni RV6 in RV7) 

 

Sinteza ugotovitev vseh proučevanih primerov ciljne skupine otrok z MAS D (A, B, C, D), 

pridobljenih na podlagi ocenjevalne lestvice BPI-S ter opisne ocene izbranega neželenega 

vedenja otrok z MAS s strani SRP-jev v sklopu delovne osebne mape pred in po vključitvi v 

model SI-VP, kaže na nekatere znatne spremembe v upadu pogostosti in/ali intenzitete 

neželenih vedenj.  

Znatne spremembe upada pogostosti in/ali intenzitete prisotnosti neželenega vedenja (od 

skupno: 10 oblik samo-poškodbenega vedenja, 10 oblik agresivno/uničujočega vedenje ter 12 

oblik stereotipnega vedenja) pri otrocih z MAS po zaključenem modelu SI-VP, v sklopu lestvice 

BPI-S, so se pokazale pri treh proučevanih primerih (B, C, D).  Znatne spremembe so prisotne 

na naslednjih področjih: samo-poškodbeno vedenje (C: intenziteta grizenja samega sebe; D: 



- 279 - 
 

pogostost in intenziteta zaužitja predmetov, ki ne predstavljajo hrane), agresivno/uničujoče 

vedenje (B: intenziteta tepenja, udarjanja drugih) ter stereotipno vedenje (C: pogostost 

ponavljajočih se gibov rok ali prstov; dretje ali kričanje; korakanje, skakanje, tekanje in 

odbijanje).  

 

Ugotovitve v sklopu opisnih ocen izbranega neželenega vedenja (podprte z grafikoni) otrok z 

MAS s strani SRP-jev kažejo na ujemanje upada intenzitete ter pogostosti neželenega vedenja 

pri vseh proučevanih primerih (A, B, C, D).  

 

Tabela 127: Sinteza ugotovitev
3

 

Prisotnost neželenega vedenja (avto-heteroagresivnega in samostimulirajočega) 

pri otrocih z MAS pred in po vključitvi v model SI-VP (znatne spremembe) 

Študija 

primera 

Lestvica BPI-S B,C,D 

samo-

poškodbeno 

vedenje 

- grizenje samega sebe (intenziteta pred: izrazita, 

intenziteta po: zmerna)  

- zaužitje predmetov, ki ne predstavljajo hrane 

(pogostost pred: približno 1-krat/uro, pogostost po: 

nikoli/ni težav; intenziteta pred: zmerna, intenziteta 

po: blaga)  

C 

D 

agresivna/ 

uničujoča 

vedenja 

- tepenje, udarjanje drugih (intenziteta pred: izrazita, 

intenziteta po: zmerna)  

B 

stereotipnega 

vedenja 

 

- ponavljajoči se gibi rok ali prstov (pogostost pred: več 

kot 1-krat/uro,  pogostost po: nikoli/ni težav) 

- dretje ali kričanje (pogostost pred: več kot 1-krat/uro,  

pogostost po: nikoli/ni težav) 

- korakanje, skakanje, tekanje in odbijanje (pogostost 

pred: več kot 1-krat/uro,  pogostost po: nikoli/ni težav) 

D  

Opisna ocena izbranega neželenega vedenja (podprta z grafikonom) A,B,C,D 

izbrano 

neželeno 

vedenje otroka 

z MAS 

- izbrano neželeno vedenje otroka z MAS (upad 

intenzitete, upad pogostosti) 

 

A,B,C,D 

 

 

 

                                                           
3 V preglednici izpostavljamo zgolj tista avto-heteroagresivna in samostimulirajoča neželena vedenja otrok z 

MAS, pri katerih so se pokazale znatne spremembe v njihovi intenziteti in/ali pogostosti pojavljanja pred in po 

vključitvi v model SI-VP. 
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4.3 3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

Neželena vedenja otroka z MAS, ki staršem predstavljajo skrb in željo po preoblikovanju 

v socialno sprejemljivejša v sklopu modela SI-VP 

 

Sinteza ugotovitev vseh proučevanih primerov (A, B, C, D) ciljne skupine staršev otrok z MAS 

kaže na to, da starši izpostavljajo predvsem tista vedenja, ki so pri otroku najbolj izrazita in/ali 

pomembno vplivajo na zdravje ali varnost otroka ter nižajo kvaliteto življenja celotne družine. 

V ospredje večinoma postavljajo ključno kompleksno vedenje otroka z MAS, ki je zahtevno za 

obvladovanje. Izbrano neželeno vedenje zanje predstavlja pomembno oviro v življenju in sami 

niso opremljeni z znanjem, da bi to vedenje tudi obvladovali. Vsi starši želijo pomoč s strani 

SRP-jev v smislu modifikacije izbranega neželenega vedenja otroka z MAS. Izbrana neželena 

vedenja proučevanih primerov ciljne skupine staršev otrok z MAS v sklopu modela SI-VP 

sovpadajo in so vezana na področje stereotipije (A, B, D) ter agresije (B, C, D).  

 

Tabela 128: Sinteza ugotovitev 

Neželeno vedenje otroka z MAS Študija 

primera 

Stereotipija A,B,C 

- Težave soočanja s spremembami in prehodi (cviljenje, bruhanje, 

kakanje) 

A 

- Odnašanje stvari v usta, mahanje s predmeti, nabiranje in frcanje 

sline 

B 

- Žvečenje in požiranje papirja C 

Agresija (avtoagresija, heteroagresija) B,C,D 

- Frcanje drugih ljudi B 

- Togotni izbruhi (avtoagresija, heteroagresija) C,D 

      

Sovpadanje izbora prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS za preoblikovanje v 

socialno sprejemljivejše s strani SRP in staršev v sklopu modela SI-VP 

 

Sinteza ugotovitev vseh proučevanih primerov (A, B, C, D) ciljnih skupin staršev otrok z MAS 

in SRP-jev kaže na to, da pri vseh proučevanih primerih izbor prioritetnega neželenega vedenja 

otrok z MAS za preoblikovanje v socialno sprejemljivejše sovpada s strani obojih. Nekateri 

starši ob tem navajajo pridružena neželena vedenja otroka z MAS v sklopu kliničnega 

opazovanja in metodo strukturiranega intervjuja, medtem ko večina SRP-jev vedenje bolj 

natančno opredeli in ga razdela.  
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Tabela 129: Sinteza ugotovitev 

Ujemanje izbora prioritetnega neželenega 

vedenja otroka z MAS s strani staršev in SRP 

Študija primera 

Sovpadanje A,B,C,D 

 

Sovpadanje funkcionalne ocene izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani 

staršev ter SRP v sklopu modela SI-VP 

 

Sinteza ugotovitev kaže na to, da pri večini proučevanih primerov (A, B, C) ciljnih skupin 

staršev otrok z MAS in SRP-jev ocena funkcije neželenega vedenja sovpada (le pri enem od 

primerov (D) starši ne vedo, v kakšnih okoliščinah se neželeno vedenje otroka z MAS v 

domačem okolju pojavi). Ugotovitve nakazujejo, da vključeni otroci z MAS z lastnim 

neželenim vedenjem skušajo doseči enak cilj tako v domačem kot tudi v šolskem okolju. 

 

Tabela 130: Sinteza ugotovitev 

Sovpadanje ocene neželenega vedenja otroka 

z MAS s strani staršev in SRP  

Študija primera 

Sovpadanje A,B,C 

Ni ocene s strani staršev D 

 

Mnenje staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega otroka z MAS s strani 

SRP-ja, vključenega v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP 

 

Sinteza ugotovitev vseh proučevanih primerov (A, B, C, D) ciljne skupine staršev otrok z MAS 

kaže na ujemanje ocen staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega otroka z MAS 

s strani SRP-jev v sklopu modela SI-VP na različnih področjih. Ugotovitve kažejo na statistično 

pomembno korelacijo med doslednostjo implementacije in modelnim učenjem, pisnimi 

navodili za implementacijo ter povratnimi informacijami o uspešnosti prihaja na posameznih 

področjih v razponu vse od štirih do dveh proučevanih primerov.  

 

Ocene staršev, ki ustrezajo kriteriju odlično, so prisotne na naslednjih področjih: uporabnosti 

prejetih napotkov (uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati neželeno vedenje otroka: A, 

B, C, D), zadovoljstvo glede sodelovanja s SRP-jem glede pomoči in načina dela z njihovim 

otrokom (način obvladovanja neželenega vedenja otroka v razredu: A, B, C, D; način 

poučevanja novih veščin: A, B, C, D; pomoč pri pripravi učnega materiala: A, B, C, D; 

izraženost interesa in skrbi SRP po pomoči za otroka: A, B, C, D; kvaliteta predstavitve in 
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razlage vedenjskega načrta: A, C, D; način podajanja napotkov: A, C, D; čas, namenjen s strani 

SRP: A, C, D), splošnega zadovoljstva glede modela SI-VP; vpeljava VP v sklopu modela SI-

VP kot prevladujočega načina dela za mojega otroka in mojo družino: A, C, D; izkušnja 

izpeljanega projekta: C, D; priporočilo drugim staršem za vključitev v model SI-VP: C, D), 

napredek otroka (napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju socializacije: A, 

C, D; napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju komunikacije: A, C, D; 

napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju neželenega vedenja: A, B, C; 

napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju vodljivosti: A, D; napredek otroka 

po zaključenem modelu SI-VP na področju stereotipije: A, C; napredek otroka po zaključenem 

modelu SI-VP na področju igre: A, D), razbremenitev stresa v družini (razbremenitev v odnosu 

do otroka A, C; razbremenitev v odnosu do širše okolice: B, D).  

Kot izjema se je pokazalo področje težavnosti razumevanja vsebine VP s strani staršev otrok z 

MAS, kjer je prisotno ujemanje zgolj pri ocenah, ki ustrezajo kriteriju dobro (uporabnost 

prejetih napotkov o tem, kako obvladovati težavno vedenje otroka: A, B, D), kar pri končni 

analizi uvrščamo k pozitivni oceni.  

Po drugi strani je na naslednjem področju prisotno ujemanje ocen staršev otrok z MAS, ki 

ustrezajo kriteriju slabo oziroma zelo slabo: težavnost uporabe VP v praksi doma (zahtevnost 

poučevanja veščin: B, C, D).  

 

Tabela 131: Sinteza ugotovitev 

 Področja ocen staršev glede obvladovanja neželenega vedenja 

otroka z MAS s strani SRP 

Študija 

primera 

Odlična 

ocena 

staršev 

Uporabnosti prejetih napotkov:  

- uporabnost napotkov o tem, kako obvladovati neželeno 

vedenje otroka 

A,B,C,D 

Zadovoljstvo glede sodelovanja s SRP glede pomoči in načina dela 

z njihovim otrokom: 

 

- način obvladovanja neželenega vedenja otroka v razredu  A,B,C,D 

- način poučevanja novih veščin A,B,C,D 

- pomoč pri pripravi učnega materiala A,B,C,D 

- izraženost interesa in skrbi SRP po pomoči za otroka A,B,C,D 

- kvaliteta predstavitve in razlage vedenjskega načrta A,C,D 

- način podajanja napotkov A,C,D 

- čas, namenjen s strani SRP A,C,D 

Splošnega zadovoljstva glede modela SI-VP:   

- vpeljava VP v sklopu modela SI-VP kot prevladujočega 

načina dela za mojega otroka in mojo družino 

A,C,D 

- izkušnja izpeljanega projekta  C,D 

- priporočilo drugim staršem za vključitev v model SI-VP C,D 

Napredek otroka:  
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- napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju 

socializacije 

A,C,D 

- napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju 

komunikacije 

A,C,D 

- napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju 

neželenega vedenja 

A,B,C 

- napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju 

vodljivosti  

A,D 

- napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju 

stereotipije  

A,C 

- napredek otroka po zaključenem modelu SI-VP na področju 

igre 

A,D 

Razbremenitev stresa v družini:   

- razbremenitev v donosu do otroka A,C 

- razbremenitev v donosu do širše okolice B,D 

Slaba 

ocena 

staršev 

Težavnost uporabe VP v praksi doma:   

- zahtevnost poučevanja veščin  B,C,D 
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5 RAZPRAVA 

5.1 1.ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

Analiza IP 

 

Kvalitetno načrtovanje individualizacije VIZ dela otrok z MAS v sklopu IP-jev predstavlja 

osnovno izhodišče strokovnjakov in staršev pri zadovoljevanju njihovih posebnih potreb s 

ciljem oblikovanja prilagoditev na področju učenja ter obravnave vedenja (Košir idr., 2011). 

Da bi dosegli kriterij načela celovitosti IP-ja, moramo vanj sistematično vključiti tudi področje 

vedenja otroka (Galeša, 1995; Končar, 1997; Končar, 2003). Raven kompetentnosti SRP-jev za 

VP do otrok z MAS pred vključitvijo v model SI-VP se lahko presoja na podlagi vsebin, 

zabeleženih v IP-jih. 

 

Med največje pomanjkljivosti načrtovanja IP-jev tuji avtorji velikokrat uvrščajo pomanjkanje 

ključnih sestavin IP-ja (Michnowicz, McConnell, Peterson in Odom, 1995, v Pretti-Frontczak 

in Bricker, 2000). Pred vključitvijo v model SI-VP so tudi SRP-ji v sklopu IP-jev vključevali 

zgolj določene vsebine obravnave neželenega vedenja, ki so bile prepoznane posredno, na 

osnovi generalne ravni definiranih kriterijev. Indice pomanjkljive ozaveščenosti SRP-jev glede 

načrtovanja VP do otrok z MAS so bile zaznane predvsem v tem, da v IP-jih ni bilo vključenih 

nobenih konkretnih vsebin s področja opredelitve primernega ciljnega vedenja in strategij 

reagiranja SRP-jev v primeru pojava neželenega vedenja otroka z MAS. Primerljivo 

kompetenčno pomanjkljivost pri obravnavi neželenega vedenja opažajo tudi drugi avtorji, ki 

izpostavljajo, da se strokovnjaki na neželeno vedenje (predvsem agresivno/destruktivno in 

avtoagresivno) pogosto odzivajo nesistematično in neprimerno glede na funkcijo vedenja, pri 

čemer uporabljajo preveč verbalne komunikacije in reagirajo s socialno pozornostjo 

(Lambrechts, Van Den Noortgate, Eeman in Maes, 2010). Naše ugotovitve kažejo, da je pri 

SRP-jih v sklopu IP-jev pred vključitvijo v model SI-VP prevladoval stihijski pristop k 

načrtovanju in obravnavi vedenjske problematike otrok z MAS. V ospredju je bila 

nesistematična klasifikacija vsebin VP pomanjkljivo načrtovane obravnave neželenega vedenja 

in šibkega načrtovanja novih učnih ciljev želenega vedenja otrok z MAS. V nasprotju s tem 

načrtovanje primernega ciljnega vedenja in njegovo sistematično spodbujanje  pomembno 

pripomore k učinkovitemu upadu neželenih oblik vedenja (Jurišić in Kodrič, 2014), pri čemer 

odzivanje strokovnjakov nanj igra ključno vlogo pri njegovem razvoju in vzdrževanju 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambrechts%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Den%20Noortgate%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eeman%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maes%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036104
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(Lambrechts idr., 2010). SRP-ji pred vključitvijo v model SI-VP niso imeli celostnega vpogleda 

v vedenjsko problematiko otrok z MAS oziroma niso ozavestili vseh ključnih kompetenc za 

njihovo modifikacijo. Tudi tisti SRP-ji, ki so v IP- jih vključevali posamezne postavke vedenja 

otrok z MAS, so se več ukvarjali z njegovo obliko kot pa z njegovo analizo. Znano je, da za 

dolgoročni uspeh ni zadostna zgolj preusmeritev fokusa s topografije na funkcijo vedenja, 

temveč širše znanje s področja načrtovanja preprečevanja neželenega vedenja v okviru IP-ja, 

individualnega dela z otrokom, vključitve družine, uporabe funkcionalnih pristopov, 

predvidljivosti in stalne rutine okolja (Werdonig idr., 2009).  

 

Pri SRP-jih prepoznane očitne kot tudi šibke spremembe4 predmetno specifičnih kompetenc VP 

za delo z otroki z MAS lahko posredno pojasnijo zaznane vsebinske pomanjkljivosti v IP-jih 

pred vključitvijo SRP-jev v model SI-VP. Pomanjkljivo načrtovanje primernega ciljnega 

vedenja otrok z MAS in s tem povezane težave merjenja v IP-jih pred vključitvijo v model SI-

VP je v povezavi s spremembami na predmetno specifičnih kompetencah VP za delo z otroki z 

MAS pri SRP-jih na področju povečanja želenega vedenja (utemeljitev ciljev, izbira in njihovo 

spremljanje pri otroku z MAS) ter merjenja vedenja in prikaza podatkov. Oboje je v tesni 

povezavi s pridobljeno kompetentnostjo s področja preverjanja in ocenjevanja znanja ter 

oblikovanja povratnih informacij po zaključenem modelu SI-VP. Gre za vzajemna področja, 

kjer merljivi operativni cilji predstavljajo osnovo za kvalitetno preverjanje in ocenjevanje 

znanja in dosežkov otrok z MAS. Vsak SRP je v sklopu VIZ procesa otroka z MAS dolžan 

podati celovito informacijo o otrokovem funkcioniranju vse od načrtovanja do izvajanja IP-ja, 

ki ob učnih dosežkih zajema tudi raven prilagojenega vedenja, kar mora biti razvidno iz njegove 

sprotne in končne evalvacije (Košir idr., 2011). Model SI-VP krepi kompetentnost SRP-jev na 

omenjenih področjih ter omogoča strukturirano obravnavo vedenjske problematike s pomočjo 

podpornega vedenjskega načrta kot del IP-ja, ki predstavlja pomembno orodje za sistematičen 

pristop k neželenemu vedenju otrok z MAS (Grey, Honan, McClean in Daly, 2005). 

Kompetentnost SRP-jev na omenjenem področju ni pomembna samo z namenom čim bolj 

kakovostne obravnave neželenega vedenja otrok z MAS, temveč tudi zaradi vzpostavitve 

učinkovitega sodelovanje in usklajenosti tima strokovnih delavcev in staršev s področja 

                                                           
4 Definicija očitnih sprememb področja kompetentnosti SRP-jev se navezuje bodisi na izjemno povečan obseg 

novo pridobljenih kompetenc bodisi na številčnost zaznanih manjših sprememb pri kompetencah in zajema 

sovpadanje znatnih sprememb kompetenc pri vsaj dveh proučevanih primerih SRP-jev. Definicija šibkih 

sprememb področja kompetentnosti SRP-jev se navezuje na detekcijo manjših sprememb pri različnih 

kompetencah ali na neopazne spremembe pri različnih kompetencah SRP-jev. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambrechts%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036104
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Honan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16144826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McClean%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16144826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daly%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16144826
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vedenjske problematike ter ozaveščanja vloge posameznega člana pri snovanju le te (Končar, 

2003; Končar in Žolgar, 2010).  

 

Kompetentnost SRP 

 

Veliko raziskav dokazuje učinkovitost VP na skupino otrok z MAS (Eikeseth idr., 2002), malo 

pa jih evalvira učinkovitost izobraževanja strokovnjakov v sklopu posameznih modelov VP 

(Weinkauf, 2010). Učinkovitost izobraževanja SRP-jev v sklopu modela SI-VP v nadaljevanju 

temelji na presoji njihove kompetentnosti s področja splošnih kompetenc za delo z OPP in 

predmetno specifičnih kompetenc s področja VP do otrok z MAS. Razlog proučitve 

učinkovitosti modela SI-VP na podlagi kompetentnosti SRP-jev izhaja iz dejstva, da 

kompetence predstavljajo sestavni del kriterijev za ocenjevanje njihovega pedagoškega dela in 

vplivajo na nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (Cvetek, 2004).  

Na osnovi samoocene SRP-jev pred vključitvijo in po zaključenem modelu SI-VP znatnih 

sprememb pri splošnih kompetencah za delo z OPP ni bilo zaznati. Predvidevamo, da so SRP-

ji splošne kompetence za delo z OPP razvili že pred vključitvijo v model SI-VP, najverjetneje 

tekom formalnega visokošolskega izobraževanja s področja specialne in rehabilitacijske 

pedagogike (Tancig, 2006), mogoče pa je tudi, da so jih pridobili s konkretnimi izkušnjami na 

delovnem mestu.  

V nasprotju s tem predmetno specifičnih kompetenc s področja VP za delo z otroki z MAS pred 

vključitvijo v model SI-VP pri SRP-jih ni bilo za pričakovati, saj jih visokošolski učni načrt 

predmetnika študijskega programa smeri specialna in rehabilitacijska pedagogika Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani neposredno ne vključuje. Prav tako SRP-ji v preteklosti niso bili 

deležni dodatnih intenzivnejših oblik usposabljanja s področja VP za delo z otroki z MAS. 

Učinek vključenosti SRP-jev v model SI-VP se pričakovano najbolj eksplicitno izkazuje na 

področju krepitve predmetno specifičnega področja kompetenc VP za delo z otroki z MAS. Pri 

tem napredek SRP-jev zajema tako teoretične kot tudi praktične vidike kompetenc ali skupek 

le-teh, kjer so upoštevane tako očitne spremembe predmetno specifičnega področja kompetenc 

VP za delo z otroki z MAS po zaključenem modelu SI-VP (načela, postopki in koncepti VP; 

področje povečanja želenega vedenja ter področje usposobljenosti za preverjanje in 

ocenjevanja znanja in dosežkov učencev ter oblikovanja povratnih informacij) kot tudi šibke 

spremembe (definicija, karakteristika in obseg VP; upad neželenega vedenja; merjenje vedenja 
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in prikaz podatkov; postopki za spremembo vedenja ter postopki preoblikovanja vedenja).5 

Ugotavljamo, da model SI-VP krepi predmetno specifično kompetentnost SRP-jev na celotnem 

področju VP do otrok z MAS na šestih glavnih področjih: 

1. Definicije, karakteristike in obseg VP 

2. Načela, postopki in koncepti VP 

3. Merjenje vedenja in prikaz rezultatov 

4. Postopki preoblikovanja vedenja (povečanje želen. vedenja; upad nežel. vedenja) 

5. Preverjanje in ocenjevanje znanja 

6. Oblikovanje povratnih informacij 

  

Na podlagi ugotovitev lahko sklepamo, da specifična oblika usposabljanja pomembno vpliva 

na predmetno specifično kompetentnost SRP-jev s področja VP do otrok z MAS. Pri tem se 

model SI-VP približa celostnemu pristopu k vedenjski problematiki otrok z MAS na različnih 

predmetno specifičnih področjih splošnega modela VP (Cooper idr., 2007). 

 

Tabela 132: Primerjava predmetno specifičnega področja VP modela SI-VP z osnovno vsebinsko shemo splošnega modela VP 

Krepitev predmetno specifičnega področja 

VP v sklopu modela SI-VP 

Osnovna vsebinska shema modela VP 

(Cooper idr., 2007) 

1. Definicije, karakteristike in obseg 

VP 

 

1. Izbira vedenja, ki ga bomo analizirali: 

-  ocena vedenja 

-  operativno postavljeni cilji vedenja 

-  določitev prednostnih nalog, ciljev 

-  analiza sistema, dogovor glede 

sodelovanja in podpore  
2. Načela, postopki in koncepti VP 

 

3. Merjenje vedenja in prikaz 

rezultatov 

 

2. Merjenje vedenja: 

- izbira postopkov merjenja 

-  zbiranje podatkov, vključujoče 

osnovno stanje 

-  nadaljnje zbiranje podatkov  

4. Postopki preoblikovanja vedenja 

(povečanje želen. vedenja; upad 

nežel. vedenja) 

 

3. Izbira postopkov obravnave: 

-  identifikacija trenutnih pogojev  

-  izbira materialov, opreme, prostora 

… 

-  pogajanje za načrt obravnave (če 

potrebno) 

5. Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 

4. Izvajanje postopkov: 

- spremljanje učinkovitosti na podlagi 

zbranih podatkov 

- postopki preoblikovanja 
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6. Oblikovanje povratnih informacij 

 

5. Evalvacija učinka obravnave: 

-  zbiranje podatkov 

-  preoblikovanje ali opustitev 

obravnave 

 

Primerljivo z našimi ugotovitvami tudi tuje študije kažejo, da specifične oblike usposabljanja s 

področja MAS pomembno vplivajo na kompetentnost strokovnjakov za delo z njimi (Sanz-

Cervera, Fernández-Andrés, Pastor-Cerezuela in Tárraga-Mínguez, 2017). V sklopu raziskave 

(Sook Wei in Yasin, 2017) so proučili usposobljenost učiteljev (107 učiteljev osnovnih šol v 

Jasin Melaki) na področju specialnega poučevanja otrok z MAS. Študija primerljivo z rezultati 

naše raziskave kaže na manjšo usposobljenost učiteljev s področja z dokazi podprtih pristopov 

poučevanja do otrok z MAS, pri čemer jih večina ni prejela nobenega usposabljanja s področja 

njihovega poučevanja v sklopu univerzitetnega izobraževanja ali drugih oblik dodatnega 

strokovnega usposabljanja. Podobno rezultati druge študije (Westling, 2009) kažejo, da večina 

strokovnjakov (SRP-ji in splošni učitelji) ne uporablja številnih učinkovitih strategij 

obvladovanja neželenega vedenja učencev v razredu. Čeprav so mnenja, da so se tekom 

izkušenj naučili, kako se soočati z njimi, jih večina ni prejela strokovnega usposabljanja, da bi 

bili na tem področju res kompetentni. Opozarjajo, da jih večina ne prejema zadostne podpore 

glede obvladovanja neželenega vedenja, ne glede na negativen vpliv nanje in na njihove učence. 

Izkušnje strokovnjakov pri obvladovanju neželenega vedenja otrok z MAS tako same po sebi 

niso zadostne, temveč so ob tem nujno potrebne ustrezne oblike izobraževanja.  

 

Vrednost novo pridobljene kompetentnosti SRP-jev v sklopu modela SI-VP je izjemnega 

pomena tudi za otroke z MAS, ki nimajo pridruženih neželenih oblik vedenja, prav tako je 

mogoča generalizacija načel VP na ostale OPP. Na tem mestu pride še posebej do izraza 

področje povečanja želenega vedenja, pri čemer se njegova kompleksnost odraža na različnih 

podpodročjih.  

   Vrednost prve očitne spremembe, prepoznane na podpodročju ustrezne utemeljitve, izbire in 

spremljanja ciljev otroka z MAS, se odraža v pomenu senzibilizacije SRP-jev do izbire 

prioritetnih ciljev, ki so ključni za napredek k bolj prilagojenemu vedenju otroka z MAS. Ne 

glede na to, da je pri vseh vključenih otrocih z MAS prevladovala izrazito zahtevna vedenjska 

dinamika, je model SI-VP temeljil na kratkoročni (6-mesečni) nizkointenzivni (25h/teden v 

skupinski situaciji) obravnavi neželenega vedenja otrok z MAS. V nasprotju z dolgoročnimi 

modeli (2-letni), ki predvidevajo visokointenzivno obravnavo (30–45h/teden v individualni 

situaciji), so imeli SRP-ji v sklopu modela SI-VP manj časa za implementacijo VP, prav tako 
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so se pri delu soočali z zahtevno skupinsko dinamiko razreda. Kritična presoja SRP-jev k 

ustrezni izbiri, utemeljitvi in spremljanju pravih ciljev s področja VP vezanih na ključne 

primanjkljaje otroka z MAS minimalizira potrebno intenziteto VP in pripomore k 

maksimalnemu izkoristku časa, ki je na voljo SRP-ju za delo z otrokom z MAS. Izbira in 

načrtovanje prioritetnih vedenjskih ciljev s strani SRP-jev je za učinkovitost nizkointenzivnega 

modela SI-VP tako zelo pomembna kot ustrezna izbira pristopa za delo z njimi. Na pomen izbire 

in načrtovanja ustreznih ciljev opozarjajo tudi tuji avtorji, ki izpostavljajo težave v smislu 

prepogostega prioritiziranja šolskega znanja pred drugimi vseživljenjskimi spretnostmi 

(Goodman in Bond, 1993, v Pretti-Frontczak in Bricker, 2000) ter težnjo k načrtovanju 

nefunkcionalnih spretnosti (Downing, 1988, v Pretti-Frontczak in Bricker, 2000).  

 Vrednost druge in tretje očitne spremembe je bila prepoznana na podpodročju strategij VP, ki 

temeljijo na predhodnih dražljajih ter njihovi kombinaciji s posledicami vedenja otroka z MAS 

(4-stopenjsko zaporedje in učenje kompleksnega vedenja). Opolnomočenje SRP-jev na 

omenjenem podpodročju prinaša veliko prednosti v smislu kompetentnosti s področja številnih 

učinkovitih tehnik manipulacije pogojev predhodnih dražljajev v vsakodnevni učni situaciji pri 

delu z otroki z MAS z namenom preprečitve neželenega vedenja. To se v praksi odraža v obliki 

hitrega podajanja navodil (ohraniti otroka zaposlenega), manipulacije z ojačevalci, maksimalne 

odstranitve distraktorjev, prilagojene strukture učnega okolja, omogočanja maksimalne izbire 

in individualne kontrole s strani otroka, zagotovitve pripravljenosti otroka (zahteve niso 

previsoke), učenja z minimalnimi napakami, zagotovitve uspeha otroka (večino časa izvedba 

aktivnosti, ki jih otrok zmore), čim bolj zgodnje intervencije ter ohranitve pozitivne 

naravnanosti pri delu z otrokom z MAS (Fovel, 2002). Sklepamo lahko, da model SI-VP SRP-

je prednostno usmerja k preventivni obravnavi neželenega vedenja otroka z MAS s poudarkom 

na njegovi preprečitvi. V fazi učenja želenega vedenja otrok z MAS pa k temu dodaja še 

manipulacijo s posledicami. Opolnomočenje SRP-jev s področja učenja se odraža v 

kompetentnosti na ravni 4-stopenjskega zaporedja in učenja kompleksnega vedenja v naravni 

situaciji, predvsem v času, ko se neko vedenje pri otroku z MAS najbolj verjetno tudi pojavi. S 

tem, ko je SRP kompetentnejši na področju naravnega učenja, lažje vključi učne vsebine v 

vsakdanjik VIZ kurikuluma, se izogne togi rutini poučevanja, se pusti voditi in slediti motivaciji 

otroka. Ob tem ustvari priložnosti generalizacije znanja otroka z MAS na nove okoliščine. 

Model SI-VP v ospredje postavlja naravne predhodne dražljaje (dogodke ali situacije), ki so v 

vlogi naravne opore ali iztočnice za specifično vedenje otroka z MAS. SRP-jevo razumevanje 

pristopa naravnega učenja je dobro izhodišče za čim hitrejšo zagotovitev naravnih posledic in 

opustitev umetnih. Avtorji tujih raziskav navajajo podobne prednosti naravnega učenja, v 
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smislu alternative ostalim utemeljenim tehnikam učenja (npr.  trening posamičnih poskusov 

učenja; DTT) v obliki dopolnitve in zaščite v primeru določenih pomanjkljivosti le teh 

(Sundberg in Partington, 1998). Zadnje raziskave ob bok naravnemu učenju postavljajo tudi 

druge tehnike VP, s katerimi lahko dosežemo enako učinkovitost generalizacije naučenih veščin 

v naravno okolje (Kane, Connell in Pellecchia, 2010), medtem ko k pravemu ravnovesju 

doprinese kombinacija obojih (Sundberg in Partington, 1998).  

  Vrednost četrte očitne spremembe predmetno specifične kompetentnosti SRP-jev v sklopu 

modela SI-VP je bila prepoznana na podpodročju strategij VP, ki temeljijo na posledicah. 

Opolnomočenje SRP-jev, predvsem s področja načela ojačevanja, predstavlja pomemben 

doprinos modela SI-VP, saj gre za enega najpomembnejših načel VP do otrok z MAS. 

Razumevanje, prepoznavanje in uporaba pravih ojačevalcev s strani SRP-jev pomembno 

poveča verjetnost povečanja želenega vedenja otrok z MAS (Ringdahl, Vollmer, Marcus in 

Sloane, 1997). Model SI-VP SRP-je pri delu spodbuja k uporabi pozitivnega pristopa 

preoblikovanja neželenega vedenja s strategijami, ki temeljijo na načrtnem zagotavljanju 

pozitivnih posledic, ki pomembno krepijo želene oblike vedenja otrok z MAS (Lindblad, 2006).  

K temu model SI-VP dodaja še individualiziran pristop do otrok z MAS, saj so ojačevalci za 

vsakega otroka lahko zelo različni in se s časoma spreminjajo (Ciccone, Graff in Ahearn, 2007; 

Hanley, Iwata in Roscoe, 2006). Ni univerzalnega načrta dela, na podlagi katerega bi SRP-ji 

pristopali do vseh otrok z MAS, in je nujno, da pri tehnikah izhajajo iz njihovih osebnih potreb 

in primanjkljajev. Model SI-VP z individualiziranim in pozitivnim pristopom pokriva raznolike 

posebne potrebe otrok z MAS s poudarkom na vzdrževanju njihove motivacije.  

 

Ocena izvedbe izobraževalnega programa modela SI-VP za SRP-je in ocena 

implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS 

 

SRP-ji so v kontekstu evalvacije modela SI-VP izpostavili glavne težave in prednosti pri 

implementaciji VP pri šolskem delu z otroki z MAS. Na učinek njihove implementacije so 

vplivali različni faktorji, ki so se odražali tako na ravni posameznika (kompetentnost, vedenje, 

ipd.) kot tudi na ravni organizacije (kontekst implementacije, organizacija šolskega dela, ipd.) 

(Forman idr., 2013;  Stahmer in Aarons, 2009). V nadaljevanju se bomo dotaknili bistvenih 

izmed njih. 

 

SRP-ji so se v kontekstu implementacije VP v šolski prostor do otrok z MAS soočali s težavami 

že na samem začetku, kjer so imeli težave pri načrtovanju in evalvaciji podpornega vedenjskega 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3405929/#i0021-8855-45-2-345-Ringdahl1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3405929/#i0021-8855-45-2-345-Ringdahl1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5657305/#R20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5657305/#R49
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načrta za delo z njimi. Primerljivo kompetenčno šibkost smo zaznali že pred vključitvijo SRP-

jev v model SI-VP v obliki pomanjkljivo zapisanih vsebin v IP-jih, kamor niso vključili vseh 

bistvenih vsebin s področja modifikacije neželenega vedenja otrok z MAS. Ob šibki 

kompetentnosti SRP-jev in nejasnih smernicah v slovenskem prostoru glede načrtovanja in 

evalvacije vedenjske problematike v sklopu IP-jev, bi vzroke za omenjene težave lahko iskali 

tudi v dejavnikih, vezanih specifično na otroke z MAS, kot so njihove sposobnosti za učenje in 

stopnja izraženosti primanjkljajev. Izpostavljeni dejavniki pri otrocih z MAS lahko variirajo, 

zaradi česar sta razvoj in implementacija VP s strani SRP-jev lahko tako velik izziv.  

SRP-ji so v kontekstu evalvacije modela SI-VP izpostavili, da so imeli težave pri razumevanju 

nakaterih načel VP za delo z otrokom z MAS, kar sovpada z njihovo kompetenčno šibkostjo na 

področju razumevanja načel, konceptov in postopkov VP pred vključitvijo v model SI-VP. Ob 

tem so imeli težave pri iskanju novih načinov reševanja neželenega vedenja otrok z MAS, 

katerih izvor lahko prav tako umestimo v njihovo kompetenčno pomanjkljivost, zaznano na 

področju (šibkega/ne)poznavanja postopkov za spremembo in preoblikovanje neželenega 

vedenja otrok z MAS pred vključitvijo v model SI-VP. Na podlagi izpostavljenega lahko 

sklepamo, da je uspešnost implementacije VP v šolski prostor do otrok z MAS v tesni povezavi 

s kompetentnostjo SRP-jev na predmetno specifičnem področju VP za delo z otroki z MAS.  

 

Ena izmed večjih težav implementacije modela SI-VP je za SRP-je predstavljala uporaba 

instrumentov. Izpostavili so (pre)zahtevnost njihovega izpolnjevanja in vrednotenja, 

(šibkega/ne)razumevanja interpretacije evalvacijskih podatkov ter pomanjkanja časa za njihovo 

izpolnjevanje. S tovrstnimi težavami so se soočali tudi v kontekstu sodelovanja s starši, kjer so 

poudarili predvsem njihovo pomanjkljivo izpolnjevanje. Čeprav je bila zahtevnost uporabe 

instrumentov prepoznana kot slabost, so po drugi strani v njihovi uporabi prepoznali pomembne 

prednosti. Uporaba instrumentov je zanje predstavljala novo obliko pridobljenega znanja, kjer 

so z vodeno in postopno uporabo lahko transparentneje primerjali napredek otroka z MAS ter 

pridobili vpogled v spremembo njegovega neželenega vedenja. Ob tem so pridobili boljši uvid 

v lasten uspeh dela ter pregled nad samo organizacijo. Prednost uporabe instrumentov v sklopu 

modela SI-VP lahko posredno povežemo z bolj objektivnim pristopom delovanja SRP-jev v 

smislu večje zanesljivosti, vztrajnosti in doslednosti pri lastnem delu po zaključenem modelu 

SI-VP ter večje osredotočenosti oziroma senzibilizacije na vedenje otrok z MAS, ki jo 

priznavajo tako SRP-ji kot tudi starši otrok z MAS. Prednost implementacije modela SI-VP se 

reflektira tudi na ravni boljše motivacije in odzivnosti otrok z MAS ter nenazadnje upadu 

njihove intenzitete in pogostosti neželenega vedenja. Ugotavljamo, da je uporaba instrumentov 
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v sklopu VP do otrok z MAS pri SRP-jih neizogibna in prinaša številne prednosti, pri čemer je 

glede na izpostavljene pomanjkljivosti vprašljiva ustreznost konkretnega izbora v sklopu 

predlaganega modela SI-VP.    

Eden izmed pomembnih kriterijev učinkovitosti implementacije programov VP do otrok z MAS 

je vključenost njihove družine (Iovannone, Dunlap, Huber in Kincaid, 2003), pri čemer je 

komunikacija med učiteljem in starši osnova za njihovo sodelovanje in izmenjavo informacij 

(Lee in Low, 2013). SRP-ji so se v kontekstu implementacije VP v šolski prostor soočali s 

težavami na ravni sodelovanja s starši, kjer so poudarili pomanjkljivo komunikacijo.  Glede na 

to, da so starši slabše razumeli nekatera načela VP in bili zadovoljni z obravnavo neželenega 

vedenja svojih otrok z MAS s strani SRP-jev, predvidevamo, da je obstajala potreba po 

komunikaciji z njimi. Možno je, da je k šibkejši komunikaciji prispevalo dejstvo, da vsi starši 

niso osebno prevažali otrok v šolo, temveč so ti prihajali s šolskim avtobusom, kar je otežilo 

vsakodnevni stik z SRP-jem. Čeprav je sodelovanje SRP-jev s starši po eni strani predstavljalo 

težave, so po drugi strani ocenili, da so se tekom vključitve v model SI-VP njihovi medosebni 

odnosi izboljšali. Model SI-VP z opolnomočenjem SRP-jev na predmetno specifičnih 

kompetencah VP (še posebej s področja oblikovanja povratnih informacij) posredno pripomore 

k boljšemu sodelovanju s starši otrok z MAS. Ob izboljšanju njihovih medosebnih odnosov se 

je pokazalo zadovoljstvo staršev glede pomoči in načina dela SRP-jev ter uporabnostjo prejetih 

napotkov z njihove strani. Na pomen tesnega sodelovanja strokovnjakov in staršev kažejo tuje 

raziskave, ki poudarjajo, da bi se v prihodnje morali vse bolj usmerjati v njihovo komunikacijo 

z namenom večje povezanosti šole z domačim okoljem. Avtorji študije (Azad in Mandell, 2016) 

so proučili skrbi učiteljev in staršev glede otrok z MAS. Zanimalo jih je predvsem, ali njihove 

skrbi sovpadajo in ali ob priložnostih o njih razpravljajo (vzorec devetintridesetih parov starš – 

učitelj, ki imajo oz. obravnavajo otroka z MAS v vrtcu in/ali na razredni stopnji osnovne šole). 

Ugotovitve kažejo podobno kot v naši raziskavi, da imajo starši in učitelji podobne skrbi glede 

otrok z MAS, vendar se o njih redko pogovarjajo. Kot je navedeno v Beli knjigi (Košir idr., 

2011), je še vedno precej slabo ovrednoteno sodelovanje slovenskih učiteljev s starši, predvsem 

v sklopu načrtovanja in evalvacije IP-ja. Starši naj bi sicer v 75,7 % res sodelovali pri 

oblikovanju IP-ja, vendar so v kar 50,8 % slabo oz. v 36,4 % zelo slabo seznanjeni z njegovo 

vsebino. Mnoge tuje smernice na tem mestu soglasno spodbujajo starše in strokovnjake, da v 

nasprotju s tem čim bolj odkrito komunicirajo o lastnih skrbeh, ki jih imajo glede otrok. Tekom 

študije (Syriopoulou-Delli idr., 2016) izvedene v Grčiji so proučili sodelovanje med učitelji in 

starši otrok z MAS. V študijo je bilo naključno izbranih sto enainsedemdeset učiteljev in 

petdeset staršev otrok z MAS, ki obiskujejo šole z enakovrednim izobrazbenim standardom ali 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Syriopoulou-Delli%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27235770
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posebnimi programom VIZ. Ugotovitve so pokazale, da večina učiteljev in staršev meni, da je 

njihova komunikacija in medsebojno sodelovanje kritičnega pomena za uspešno delo (N=165 

učiteljev, N=50 staršev).  

 

Tuji avtorji (Atkins, Frazier, Adil in Talbott, 2003) menijo, da je za kvalitetno poučevanje 

relevanten predvsem način organizacije VIZ procesa, kot so struktura šole, administracija, 

pravila na šoli, šolska politika ter razpoložljivost virov. SRP-ji so v kontekstu evalvacije modela 

SI-VP sovpadajoče s tem izpostavili, da je prevladujoč način organizacije VIZ procesa 

ključnega pomena za implementacijo VP pri delu z otrokom z MAS. V največji meri so 

izpostavili časovno stisko pri implementaciji VP v šolski prostor, kjer so se težave odražale 

predvsem na institucionalni ravni. S pomanjkanjem časa so se soočali pri usklajevanju 

implementacije VP z učnimi cilji obstoječega kurikuluma VIZ programa ter pri usklajevanju z 

utečenim organizacijskim delovanjem šole. Na organizacijskem nivoju v razredu se je to 

odražalo tudi pri implementacije VP v skupinsko obliko dela. S primerljivimi ovirami 

implementacije z dokazi podprte prakse poučevanja na področju obravnave otrok z MAS v 

šolskem okolju se soočajo tudi drugi, ki izpostavljajo organizacijske prepreke, kamor umeščajo 

pomanjkanje časa in usposabljanja, omejena sredstva in omejen kader (Kucharczyk idr., 2015; 

Mandell idr., 2013). Med številne pomembne težave implementacije teorije v prakso, vključno 

s prednostnimi nalogami, ki jih imajo strokovnjaki, in drugimi odgovornostmi, umeščajo še 

pomanjkljivo podporo, finančne težave glede pridobivanja sredstev in gradiv ter časa za 

intervencijo tekom šolskega dne (Forman idr., 2013).  

 

SRP-ji so ocenili tudi izvedbo izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-

VP za SRP-je. Ocena je bila negativno ocenjena v dveh segmentih. Prvi je bil ta, da je bil kraj 

izvedbe izobraževalnega procesa, po oceni SRP-jev, preveč oddaljen od njihovega kraja 

bivališča. Druga negativna ocena pa se je vezala na časovno organizacijo SRP-ja, kjer je bil 

izobraževalni proces načrtovan ob koncu delovnega tedna ali med vikendi in so se tako SRP-ji 

soočali z utrujenostjo ali upadom delovnega elana. Čeprav obsežna literatura s področja 

izobraževanja strokovnjakov kaže na dejstvo, da so se učitelji zmožni naučiti, kako izvajati VP 

z visoko stopnjo celovitosti (Noell, Duhon, Gatti in Connell, 2002), omejenost časa, ki ga imajo 

na voljo v delovnem okolju za sodelovanje v nadaljnjem procesu izobraževanja, predstavlja eno 

izmed ključnih ovir pri doseganju tega cilja. Po drugi strani so SRP-ji podali številne pozitivne 

ocene in izrazili željo po nadaljevanju izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP. 

Izpeljan izobraževalni proces o VP je bil SRP-jem všečen predvsem zaradi organizacijske 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2906726/#CR2
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oblike v smislu skupinskega izobraževanja in vanjo vključene supervizije. Podano 

izobraževalno vsebino v sklopu modela SI-VP so ocenili kot strokovno relevantno, še posebej 

so njeno dodano vrednost prepoznali v prepletenosti teorije in predstavitve praktičnih primerov 

konkretnega načrtovanja implementacije novo pridobljenega znanja v prakso.  

 

Znano je, da učinkovitost implementacije ne zavisi samo od kvalitete vsebine izobraževalnega 

procesa strokovnjakov, temveč se  pomembno odraža tudi v doslednosti vnosa teorije v prakso 

(Kodak, Cariveau, LeBlanc, Mahon in Carroll, 2017). V pregledni raziskavi (Brock idr., 2017) 

sto osemnajstih študij primerov so proučili učinkovitost praktičnega usposabljanja 

strokovnjakov s področja VP za poučevanje OPP (zajeli tudi otroke z MAS), ki so bila povezana 

z najbolj konstantnim napredkom pri doslednosti implementacije znanja v prakso. Doslednost 

implementacije VP pomembno korelira z modelnim učenjem, pisnimi navodili za 

implementacijo ter povratnimi informacijami o uspešnosti dela. Model SI-VP vse našteto 

ponuja SRP-jem v sklopu izobraževalnega procesa, pri čemer skupinska oblika supervizije 

omogoča podelitev izkušenj, izmenjavo primerov dobre prakse, pridobitev novih materialov in 

skupno iskanje konkretnih rešitev izpostavljenih težav pri delu z otroki z MAS v razredu. Z 

namenom čim večje doslednosti pri implementaciji novo pridobljenih načel VP pri delu z otroki 

z MAS v prakso supervizija zagotovo predstavlja eno izmed najpomembnejših prednosti 

modela SI-VP v primerjavi z drugimi izobraževalnimi modeli v slovenskem prostoru (npr. 

projekt ZORA). Študije kažejo, da predstavlja edinstven način pomoči, ki prispeva k napredku 

celotnega šolskega tima za obravnavo otrok z MAS. Aktualnost modela SI-VP se kaže v tem, 

da strokovnjaki v VIZ okolju vse bolj zahtevajo in si želijo možnosti dodatnega strokovnega 

razvoja v obliki supervizije specifično usmerjene v področje MAS že v času pred vključitvijo 

na delovno mesto in prav tako ob sami zaposlitvi (Donaldson, 2015).  

 

V okviru študije (Stahmer idr., 2015) so proučili, v kolikšni  meri in kako kvalitetno učitelji v 

sklopu javnih šol posebnega programa implementirajo z dokazi podprte pristope poučevanja.  

Ne glede na to, da je z dokazi podprta praksa poučevanja otrok z MAS v šolah redko 

uporabljena in je malo znanega o kvaliteti njene implementacije, rezultati raziskave kažejo, da 

strokovnjaki lahko osvojijo vso potrebno znanje za njeno implementacijo, vendar je za to 

potrebno obsežno usposabljanje, ''coaching'' in določen čas za doseganje in vzdrževanje zmerne 

kakovosti dosledne implementacije postopkov poučevanja. Skladno z oceno izvedbe 

izobraževalnega programa modela SI-VP za SRP-je in oceno implementacije VP pri šolskem 

delu z otroki z MAS je VP tudi v našem primeru mogoče uspešno implementirati s strani SRP-

http://journals.sagepub.com/author/Kodak%2C+Tiffany
http://journals.sagepub.com/author/Cariveau%2C+Tom
http://journals.sagepub.com/author/LeBlanc%2C+Brittany+A
http://journals.sagepub.com/author/Mahon%2C+Jacob+J
http://journals.sagepub.com/author/Brock%2C+Matthew+E
http://journals.sagepub.com/author/Donaldson%2C+Amy+L
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jev. Pri tem je v prihodnje nujno potrebno upoštevati različne zorne kote, kamor umeščamo tako 

splošne (npr. postopek implementacije, vodstvo, podpora, osebje) kot tudi specifične vidike 

intervencije (npr. osebje, različne ovire, spodbujevalce) (Locke idr., 2017). 

 

5.2 2. ciljna skupina proučevanih primerov: otroci z MAS 

Obvladovanje neželenega vedenja otrok z MAS 

 

Čeprav neželeno vedenje ni del MAS, je to velikokrat pridruženo in se v primerjavi z 

nevrotipičnimi vrstniki običajno izraža intenzivneje na vseh ravneh (intenziteta, pogostost, 

dolžina trajanja) ter prav tako praviloma ne upade brez ustrezne obravnave (Werdonig idr., 

2009). Učinek vključenosti SRP-jev v model SI-VP se lahko odraža v njihovih zmožnostih 

zaznavanja prisotnosti (pogostosti ali/in intenzivnosti) neželenega vedenja otrok z MAS v VIZ 

prostoru kot tudi v upadu neželenega vedenja otrok z MAS.  

 

Pomembna ugotovitev, vezana na primer enega izmed SRP-jev, je ta, da slednji pred vključitvijo 

v model SI-VP pri obravnavanem otroku z MAS ni zaznaval samopoškodbenih ter 

agresivnih/uničujočih vedenj, medtem ko jih je po zaključku opažal pogosteje. Razloge za to 

lahko iščemo na strani SRP-ja, ki je po zaključenem modelu SI-VP pridobil nove kompetence 

predmetno specifičnega področja VP za delo z otrokom z MAS in tako postal bolj senzibilen 

glede detekcije neželenega vedenja otroka z MAS in ob tem lažje prepoznal njegove različne 

oblike. Po drugi strani je mogoče, da pri otroku z MAS pred vključitvijo v model SI-VP ni bilo 

prisotnega neželenega vedenja, medtem ko se je tekom implementacije modela SI-VP pojavilo. 

Možno je, da se tekom VP pri otroku z MAS občasno pojavi blago povečanje neželenega 

vedenja, preden otrok osvoji novo obliko vedenja, ki jo poučujemo. Tovrsten fenomen je 

značilen predvsem takrat, kadar želimo zmanjšati določeno neželeno vedenje s postopkom 

izničenja. Sem uvrščamo strategijo ignoriranja, kjer odvzamemo socialno pozornost. Pri 

uporabi izničenja je značilno zgolj začasno povečanje neželenega vedenja (angl. ''extinction 

burst''), pri katerem se za kratek čas neželeno vedenje kaže v izrazitejši obliki, čemu kaj hitro 

sledi upad in izboljšanje v primerjavi z začetnim stanjem (Kearney, 2008). Na podlagi 

podpornega vedenjskega načrta omenjenega primera otroka z MAS je SRP tekom VP pri delu 

vključil strategijo ignoriranja, kar sovpada z navedenimi ugotovitvami. Čeprav je SRP po 

zaključenem modelu SI-VP bolj kot na področju korekcije neželenega vedenja otroka z MAS, 
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pridobil na področju senzibilizacije oziroma prepoznavanja le tega, je vendarle uspel učinkovito 

modificirati pogostost pojavljanja tistega neželenega vedenja otroka z MAS, ki ga je 

sistematično načrtoval v sklopu podpornega vedenjskega načrta. Izbrano neželeno vedenje 

proučevanega primera otroka z MAS je na podlagi opisne ocene po zaključenem modelu SI-VP 

popolnoma upadlo. Čeprav je SRP tekom vključitve v model SI-VP pridobil kompetence za 

modifikacijo različnih oblik neželenega vedenja, to ni bilo dovolj, da bi zmogel novo znanje v 

praksi prenesti na celoten spekter neželenega vedenja otroka z MAS. Generalizacija SRP-ja je 

bila uspešna le na področju izbrane oblike neželenega vedenja, načrtovanega v sklopu 

podpornega vedenjskega načrta, ki ga je ob podpori, vodenju in sistematičnem načrtovanju 

zmogel v celoti izničiti. Izobraževalni proces sam po sebi ni zadosten za uspešno modifikacijo 

neželenega vedenja otrok z MAS s strani SRP-jev, temveč je ob tem nujna strukturirana 

obravnava načrtovana v sklopu  individualiziranega podpornega vedenjskega načrta ter pomoč 

v obliki supervizije.      

 

V kontekstu senzibilizacije prej izpostavljenega primera SRP-ja na neželeno vedenje otroka z 

MAS se podobnost med ostalimi proučevanimi primeri SRP-jev zrcali predvsem na področju 

agresivnega/uničujočega vedenja. Vemo, da kar 30 % oseb z MAS izraža tako hude oblike 

agresivnega vedenja, da lahko vodijo do različnih samopoškodb (Soke idr., 2016), kar ob 

senzibilizaciji kaže na nujno potrebo tudi po njegovi korekciji.  Na tem mestu se kaže 

učinkovitost modela SI-VP, kar se odraža pri ostalih SRP-jih, ki so bolj kot na področju 

senzibilizacije/prepoznavanja neželenega vedenja otrok z MAS doprinesli k njihovi zmožnosti 

korekcije le tega. Vsi trije SRP-ji so pred vključitvijo v model SI-VP pri otroku z MAS 

zaznavali tako pogostost in/ali intenziteto neželenega vedenja (samo-poškodbenega vedenja ter 

agresivnega/uničujočega vedenja), pri čemer so pri nekaterih konkretnih oblikah po 

zaključenem modelu SI-VP dosegli upad njihove pogostosti in/ali intenzitete. Pri vseh primerih 

SRP-jev so bile ob zaključenem modelu SI-VP prav tako prepoznane pozitivne spremembe 

(upad pogostosti in intenzitete) pojava izbranih neželenih vedenj otrok z MAS, modificiranih v 

sklopu podpornih vedenjskih načrtov. Ugotovitve modela SI-VP sovpadajo s tujimi študijami, 

ki dokazujejo, da VP pomembno prispeva k upadu neželenega vedenja otrok z MAS (Birnbrauer 

in Leach, 1993; De Rivera, 2008; Lovaas, 1987; Matson, 2009) kot tudi prispeva k napredku s 

področja učenja različnih veščin (kognitivnih (Dawson idr., 2010), socialnih (Kasari, 

Rotheram-Fuller, Locke in Gulsrud, 2012), jezikovnih (Dawson idr., 2010; Kasari, Freeman, 

Paparella in Jahromi, 2008)).  
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Čeprav SRP-ji pred vključitvijo v model SI-VP v sklopu IP-jev niso specifično opredelili 

vedenja otrok z MAS s področja stereotipije, so bili ob opori instrumenta vsi zmožni prepoznati 

posamezne konkretne oblike stereotipnega vedenja. Ponovno se vračamo k pomenu uporabe 

instrumentov, kar sovpada z evalvacijo implementacije modela SI-VP. SRP-ji menijo, da 

njihova uporaba predstavlja novo obliko pridobljenega znanja, kjer z vodeno in postopno 

uporabo lažje opazujejo, transparentneje primerjajo napredek ter pridobijo vpogled v 

spremembo neželenega vedenja otroka z MAS. Pomen senzibilizacije SRP-jev do področja 

stereotipije ni zanemarljivega pomena, saj je znano, da otroci z MAS v primerjavi z 

nevrotipičnimi otroci izražajo več stereotipnih vedenj (Cervantes, Matson, Williams in Jang, 

2014). Tuji avtorji opozarjajo, da strokovnjaki še vedno ne namenijo dovolj pozornosti 

stereotipnemu vedenju in tako nanj pogosto neprimerno reagirajo oziroma nanj sploh ne 

reagirajo (Lambrechts idr., 2010). Čeprav stereotipna vedenja sama po sebi običajno ne 

ogrožajo otroka z MAS, je njihova obravnava pomembna, saj v okolici lahko pritegnejo veliko 

pozornosti in predstavljajo pomembno oviro v procesu socialnega vključevanja, učenja in 

razvoja (MacDonald idr., 2007; Matson in Nebel-Schwalm, 2007b). Učinkovitost modela SI-

VP je generalno z vključitvijo SRP-jev zaznana v prepoznavanju posameznih oblik 

stereotipnega vedenja otrok z MAS ter upadu njegove pogostosti.  

 

Po zaključenem modelu SI-VP pozitivne spremembe upada neželenega vedenja otrok z MAS s 

strani SRP-jev sovpadajo oziroma korelirajo z opolnomočenjem njihovih predmetno-

specifičnih kompetenc VP za delo z otrokom z MAS. Sklepamo lahko, da je preoblikovanje 

neželenega vedenja otroka z MAS uspešnejše, v kolikor ima SRP za to osvojene tudi ustrezne 

kompetence.  

 

5.3 3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

 

Odnos staršev  

 

Pred vključitvijo v model SI-VP so starši otrok z MAS izpostavili neželeno vedenje svojih 

otrok, ki jih je skrbelo in so ga želeli preoblikovati v socialno sprejemljivejše. Ugotavljamo, da 

so izpostavili predvsem tiste oblike neželenega vedenja otroka z MAS, ki so najbolj izražene, 

ki pomembno vplivajo na njihovo zdravje in/ali na varnost ter socialno vključevanje. 

Izpostavljene oblike neželenega vedenja otrok z MAS v sklopu modela SI-VP so izrazito 

kompleksne, pri čemer starši za njihovo obvladovanje nimajo ustreznega znanja in tako nižajo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lambrechts%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20036104
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kvaliteto življenja celotne družine. Podobno ugotavljajo drugi, da neželeno vedenje otrok z 

MAS predstavlja velik izziv za družino, k temu dodajajo, da je njihovo obvladovanje izjemno 

zahtevno tudi za učitelje na šoli, kjer predstavlja moteči faktor v izobraževalnem procesu in eno 

izmed glavnih ovir za uspešno vključevanje v skupinsko okolje, kar lahko vodi do nadaljnje 

izolacije v odnosu do vrstnikov ter poveča stres v vsakdanjem življenju družine (Brereton, 

Tonge in Einfeld, 2006; Grace, Llewellyn, Wedgwood, Fenech in McConnell, 2008; Hartley, 

Sikora in McCoy, 2008; Herring idr., 2006; Simonoff idr., 2008). 

Izbor prioritetnega neželenega vedenja otrok z MAS tekom vključitve v model SI-VP s strani 

staršev sovpada z neželenim vedenjem, identificiranim s strani SRP-jev. Oboji so glede 

izbranega neželenega vedenja otrok z MAS izražali podobne skrbi in želje po preoblikovanju v 

socialno sprejemljivejše. To sovpada s tujo študijo, ki pravi, da imajo tako starši kot tudi učitelji 

podobne skrbi glede otrok z MAS, vendar se o njih redko pogovarjajo (Azad in Mandell, 2016). 

Za uspešno modifikacijo je bistveno, da vsi obravnavajo isto vedenje in to čim bolj usklajeno. 

Jasna opredelitev izbranega vedenja bo omogočila jasno komunikacijo med posamezniki, ki se 

srečujejo z otrokom in z njim delajo (Blair in Fox, 2011, v Stropnik 2014). Sinhronost ciljev in 

načina dela SRP-jev in staršev za dosego socialno sprejemljivejšega vedenja otrok z MAS ter 

pomen njihove medsebojne komunikacije v sklopu modela SI-VP je tako izjemnega pomena za 

uspešno učenje novih veščin.  

Številni dokazi kažejo, da so intervencije, načrtovane na podlagi funkcionalne ocene vedenja, 

učinkovitejše in trajnejše za izboljšanje rezultatov udeležencev v primerjavi s tistimi, ki jo 

izključujejo (Didden, Korzilius, Oorsouw in Sturmey, 2006; Filter in Horner, 2009; Harvey, 

Boer, Meyer  in Evans, 2009; Ingram, Lewis-Palmer in Sugai,  2005). Tekom vključitve v model 

SI-VP je pri treh proučevanih primerih ocena funkcije izbranega neželenega vedenja otroka z 

MAS s strani staršev in SRP-jev sovpadala. Pri tem so nekateri starši zaznavali več funkcij 

neželenega vedenja v domačem okolju, kot so jih zaznavali SRP-ji v šolskem okolju. Pri dveh 

študijah primerov se je sovpadajoča funkcija neželenega vedenja otroka z MAS v domačem 

okolju razširila na druge funkcije vedenja, medtem ko pri eni študiji primera sovpadanja v oceni 

neželenega vedenja otroka z MAS nismo zabeležili. Ugotavljamo, da se tako starši doma, kot 

tudi SRP-ji v šoli, soočajo z enako obliko neželenega vedenja otroka z MAS (sicer v raznoliki 

pogostosti in intenziteti), pri čemer ga pri večini primerov v osnovi vzdržuje enaka funkcija 

vedenja. Kar 32.7 % otrok z MAS izraža neželene oblike vedenja, pri čemer so pri več kot treh 

četrtinah teh otrok prisotne predvsem agresivne oblike vedenja tako v domačem okolju kot tudi 

izven njega (Dominick, Davis, Lainhart, Tager-Flusberg in Folstein, 2007). Ob upoštevanju 

vpliva raznolikih dejavnikov, vezanih specifično na otroka z MAS, je v sklopu modela SI-VP 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R82


- 299 - 
 

vključitev oseb iz naravnega okolja, tako staršev iz domačega okolja, kot tudi učiteljev iz 

šolskega okolja v proces funkcionalne analize lahko pripomogla k izboljšanju njene 

učinkovitosti ter veljavnosti (Hanley, Iwata in McCord, 2003). Vključitev prepričanja staršev o 

vplivu njihovega stanja na neželeno vedenje otrok z MAS je bilo izjemnega pomena za proces 

beleženja SRP-jev (VanScoyoc in Christophersen, 2009, v Stropnik, 2014), saj se dnevno 

soočajo z neželenim vedenjem otrok z MAS in tako lahko pripomorejo k celostnim 

informacijam glede na različna okolja (Velting, Setzer in Albano, 2004). Kakovostna ocena je 

predstavljala osnovo nadaljnjega oblikovanja načrta za obravnavo izbranega neželenega 

vedenja otrok z MAS ter spremljanja učinkovitosti intervencije SRP-jev (Stropnik, 2014). 

Primerljivo z našo raziskavo ugotavljamo, da lahko dosežemo upad neželenega vedenja ob 

spodbujanju komunikacijskih in socialnih veščin v sklopu celostnega pristopa do otrok z MAS 

z uporabo empirično podprtih strategij, ki vključujejo funkcionalno oceno vedenja (Myers and 

Johnson, 2007) kot osnovo njihove nadaljnje obravnave in modifikacije (Sailor idr., 2009, v 

Stropnik, 2014).  

Znano je, da neželeno vedenje predstavlja jasen napovednik visokega stresa pri družinah otrok 

z MAS (Argumedes, Lanovaz in Larivée, 2018). Izpostavljena neželena vedenja otrok z MAS 

v sklopu modela SI-VP s strani staršev so izrazito kompleksna, nižajo kvaliteto življenja celotne 

družine in starši za njihovo obvladovanje nimajo ustreznega znanja. Vključitev staršev v model 

SI-VP je pri dveh primerih prispevala k razbremenitvi stresa v družini (predvsem v odnosu do 

otroka ter širše okolice). V družino usmerjena podpora pomoči je tako skladno z našimi 

ugotovitvami povezana z  razbremenitvijo staršev otrok z MAS. Opolnomočenje s področja VP 

je za starše izjemnega pomena, pri čemer je za čim večjo učinkovitost implementacije nujno 

potrebno njihovo sodelovanje z SRP-ji. Znano je, da h kvaliteti družinskega življenja in 

posredno manjšemu stresu lahko prispeva močan partnerski odnos med družino in učiteljem. 

Študija, ki vključuje dvesto šestintrideset staršev šolskih otrok z MAS (Hsiao, Higgins, Pierce, 

Whitby in Tandy, 2017) je preučila medsebojno povezanost stresa staršev, kakovosti 

družinskega življenja ter partnerstva med družino in učiteljem. Rezultati analize medsebojnih 

razmerij med vsemi tremi spremenljivkami so pokazali, da ima stres (zaznan pri starših) 

neposreden učinek na zadovoljstvo staršev glede izboljšanja kvalitete družinskega življenja in 

obratno. Partnerstvo med družino in učitelji ima neposreden učinek na kvaliteto družinskega 

življenja, nima pa neposrednega vpliva na stres staršev. Bolj kot dolžina diagnostičnega procesa 

otroka z MAS, na stres staršev vpliva odnos strokovnjakov, ki ga z družino vzpostavijo. Večji 

stres pri starših se tako povezuje z njihovim negativnim doživljanjem odnosa s strokovnjaki 

(Žiberna, 2018). Ugotovitve kažejo (De Schipper in Schuengel, 2010), da so po drugi strani 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lanovaz%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29478155
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- 300 - 
 

tudi otroci, ki imajo vzpostavljeno varno navezanost na strokovnjake, manj razdražljivi, manj 

obolevajo in so prav tako manj stereotipni v svojem vedenju. Medsebojno razumevanje vseh 

udeležencev procesa obravnave otroka z MAS je izjemnega pomena.  

Zgolj kompetentni strokovnjaki lahko nudijo podporo in vodijo starše, da bi zmogli razumeti 

in obvladati neželeno vedenje otrok z MAS. SRP-ji so tekom modela SI-VP dosegli očitne 

spremembe na predmetno specifičnem področju kompetenc VP za delo z otroki z MAS na 

bistvenih področjih VP za kvalitetno obravnavo vedenja otrok z MAS. To so opazili tudi starši, 

ki so bili zadovoljni z njihovo pomočjo in načinom obravnave vedenja svojih otrok. Ob tem so 

starši ob zaključku modela SI-VP ocenili še več vidikov obvladovanja neželenega vedenja 

svojih otrok z MAS s strani SRP-jev. Slabše so jih ocenili le v enem segmentu, to je zahtevnost 

uporabe predlaganih načel VP s strani SRP-jev v domačem okolju. Samostojno poučevanje 

novih veščin otroka z MAS v domačem okolju se jim je zdelo zahtevno, kar lahko nakazuje na 

morebiten vpliv raznolikih dejavnikov, vezanih na okoliščine obravnave v domačem okolju v 

nasprotju z šolskim okoljem (čas obravnave otroka v dnevu, prednostni učni cilji, priložnosti 

za generalizacijo znanja, količina podpore, dostop do virov, priložnosti za socializacijo, vrstniki 

…). Šolsko okolje v primerjavi z domačim okoljem omogoča večjo kontrolo nad okoliščinami 

in zmanjša vpliv potencialnih motilcev, kar olajša proces učenja otroka z MAS (Dixon idr., 

2016). V nasprotju s tem mnogi avtorji izpostavljajo druge prednosti domačega okolja pred 

šolskim, pri čemer imajo lahko starši ob ustrezni podpori po drugi strani več priložnosti za 

vzpostavljanje interakcije in drugih veščin z otrokom z MAS v naravnih okoliščinah (Carter 

idr., 2011; Roberts idr., 2011; Siller idr., 2013; Smith idr., 2000). Tuji avtorji v zvezi s tem 

pozivajo k nadaljnjim raziskavam, saj je še vedno malo znanega o vplivu dejavnikov, na podlagi 

katerih variira uspešnost implementacije VP s strani staršev ter vsakodnevnih strategijah, ki jih 

uporabljajo za obvladovanje neželenega vedenja svojih otrok v domačem okolju (O'Nions, 

Happé, Evers, Boonen in Noens, 2018). Samostojno poučevanje novih veščin otroka z MAS v 

domačem okolju se je staršem zdelo zahtevno, kar lahko ob morebitnem vplivu dejavnikov, 

vezanih na okoliščine, nakazuje tudi na premajhno stopnjo pomoči za njeno realizacijo. Vezano 

na študijo, v katero je bilo vključenih tristo učiteljev in staršev otrok z avtizmom, se starši 

soočajo z večjo mero stresa v povezavi z vedenjem njihovega otroka kakor učitelji (Lecavalier, 

Leone in Wiltz, 2006) in tako za njihovo obvladovanje potrebujejo več pomoči. Avtorji 

omenjene študije to pripisujejo dejstvu, da imajo učitelji izobrazbo, kompetence in druge vire 

za soočanje z neželenim vedenjem, medtem ko se starši po drugi strani pogosto čutijo brez 

znanja, razumevanja in sposobnosti glede obvladovanja neželenega vedenja svojega otroka in 

ga samo želijo na nek način popraviti. Vključenost staršev v model SI-VP in njihova podpora 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R73
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516038/#R81
file:///C:/Users/AnaB/Desktop/Smith,%20Groen%20in%20Wynn,%202000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O'Nions%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29222612
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Happ%C3%A9%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29222612
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evers%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29222612
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boonen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29222612


- 301 - 
 

sta tako ključnega pomena za povezanost šole in doma, saj pripomore h generalizaciji 

naučenega vedenja iz šolskega v domače in druga okolja. Pregled tujih modelov izobraževanja 

staršev otrok z MAS kaže na velik razpon v intenziteti njihove vključenosti vse od 1 do 25 ur 

na teden (Schultz, Schmidt in Sticher, 2011). Nizko intenzivni modeli vključujejo občasne 

konzultacije s supervizorjem ali dvomesečna srečanja z izvajalcem obravnave otroka z MAS, 

intenzivnejši programi vključujejo od 60 do-90 minutna tedenska srečanja v sklopu institucije 

ali na domu (Bearss, Johnson, Handen, Smith in Scahill, 2013; Kasari idr., 2014), medtem ko 

visokointenzivni modeli lahko vključujejo tudi več srečanj na teden ali celo dnevna srečanja s 

starši (Dawson idr., 2010; Wong in Kwan, 2010). Vključenost staršev v model SI-VP v 

povprečju ustreza 1.7 ure na teden, kar ga uvršča med nizkointenzivne modele izobraževanja. 

Ker so starši različno sposobni razumeti navodila in uporabiti novo znanje v domačem okolju, 

je po zgledu Bennett (2012) težko določiti pravo mero njihove vključenosti, saj ima vsaka 

družina različne potrebe. Bolj kot intenziteta sodelovanja staršev s SRP-ji je v sklopu modela 

SI-VP bistveno, da jasno vedo, kakšno vlogo imajo pri uspehu svojega otroka in so pri tem 

opolnomočeni, kar predstavlja ključni faktor pri zagotavljanju otrokovega napredka, ugodno 

vpliva na njihov odnos ter pripomore k upadu stresa (McConachie in Diggle, 2007; Vismara, 

Colombi in Rogers, 2009).  

Starši pozitivno ocenjujejo obvladovanje neželenega vedenja otrok z MAS s strani SRP-jev v 

sklopu modela SI-VP. Za starše so bili zelo uporabni prejeti napotki, ki so jih prejeli z njihove 

strani, na podlagi katerih so lažje obvladovali neželeno vedenje svojih otrok z MAS. Starši so 

bili zadovoljni s predlaganim načinom obvladovanja neželenega vedenja in načinom 

poučevanja novih veščin otroka z MAS v razredu, pomoči pri pripravi učnega materiala ter 

izraženosti interesa in skrbi SRP-ja po pomoči za njihovega otroka. Ne glede na zahtevnost 

samostojnega poučevanja novih veščin otroka z MAS v domačem okolju so starši opažali 

njihov napredek v smeri boljše komunikacije, socializacije ter bolj prilagojenega vedenja otroka 

z MAS. Ugotovitve sovpadajo s tujimi raziskavami, ki dokazujejo da VP pomembno prispeva 

k upadu neželenega vedenja otrok z MAS (Birnbrauer in Leach, 1993; De Rivera, 2008; Lovaas, 

1987; Matson, 2009), kot tudi prispevajo k napredku s področja učenja različnih veščin 

(kognitivnih (Dawson idr., 2010), socialnih (Kasari idr., 2012), jezikovnih (Dawson idr., 2010; 

Kasari idr., 2008)).  

Čeprav se model SI-VP primarno osredotoča na SRP-je, posredno vključuje tudi starše otrok z 

MAS, pri čemer njihov uspeh zavisi od vzajemnosti in medsebojnega sodelovanja, ki je temelj 

za učinkovito preoblikovanje neželenega vedenja otroka z MAS. Starši podpirajo idejo 
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implementacije VP v sklopu modela SI-VP kot prevladujočega načina dela za njihovega otroka 

in družino. Vse večja vključenost staršev v proces obravnave njihovega otroka z MAS v sklopu 

modela SI-VP, njihovo opolnomočenje, jasno določena vloga v procesu obravnave neželenega 

vedenja in vzpostavitev dobrega odnosa z SRP-ji prinaša edinstvene pozitivne posledice za 

celotno družino otrok z MAS. Načrtovanje obravnave neželenega vedenja otroka z MAS s strani 

SRP-jev v šoli je neizmernega pomena za starše in je v tesni povezavi z njihovim pristopom v 

domačem okolju. SRP-ji pri razumevanju neželenega vedenja otroka z MAS prav tako 

potrebujejo informacije s strani staršev, ki otroka od vseh tudi najbolje poznajo. V ospredju je 

torej celosten pristop k obravnavi vedenjske problematike otroka z MAS, ki ob strokovnjakih 

vključuje tudi njihove starše. Če je bil v preteklosti v središču otrok, se bomo v prihodnosti vse 

bolj začeli osredotočati na njegovo celotno družino. Model SI-VP se v tem kontekstu usmerja 

k še posebej ranljivim družinam, ki imajo otroke z MAS z večjimi primanjkljaji v razvoju, ki 

so običajno slabše vključeni v VIZ proces, imajo šibkejše odnose z učitelji (Garbacz, McIntyre 

in Santiago, 2016), niso v zadostni meri vključeni v otrokov IP, se soočajo z nezadostno 

komunikacijo ter izkušnjami pomanjkljive kompetentnosti strokovnjakov s področja ustreznih 

intervencij za delo z otroki z MAS (Rattaz idr., 2012).  

 

5.4 Primerjava modela SI-VP z drugimi uveljavljenimi modeli 

izobraževanja 

 

Projekt ZORA 

 

Nacionalno prilagojen model SI-VP lahko primerjamo s projektom ZORA, ki predstavlja  enega 

izmed primerov dobre prakse na področju programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v slovenskem prostoru. 

 

Enoletno podiplomsko funkcionalno izobraževanje iz avtizma za strokovnjake, ki je bilo 

izvedeno v okviru projekta ZORA (Bezenšek in Macedoni-Lukšič, 2018), bi s predlaganim 

modelom SI-VP lahko primerjali na več ravneh. Največja razhajanja med posameznima 

modeloma se kažejo pri raznoliki ciljni skupini udeležencev izobraževanja. Vsebina 

izobraževanja v sklopu projekta ZORA je bila namenjena strokovnjakom različnih profilov 

(SRP, socialni pedagogi, učitelji, vzgojitelji …) iz raznolikih institucij za obravnavo oseb z 

MAS in podana s strani številnih kvalificiranih predavateljev, medtem ko je bila v sklopu 
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modela SI-VP namenjena ožjemu krogu SRP-jev iz VIZ institucij, podana s strani enega 

kvalificiranega predavatelja pod vodstvom supervizorja iz tujine. Izobraževanje v okviru 

projekta ZORA je bilo tako v primerjavi z modelom SI-VP bolj celostno usmerjeno, tako na 

ravni raznolikosti profilov predavateljev in udeležencev izobraževanja kot tudi tudi na ravni 

vsebine, ki je bila podana v sklopu izobraževanja. Če je izobraževanje v sklopu projekta ZORA 

obsegalo zelo širok razpon vsebine področja MAS (diagnostika, psihološki vidik, odrasli, 

družina, terapevtski pristopi, komunikacija, edukacijsko rehabilitacijska intervencija in 

inkluzija, farmakoterapija in zdravilstvo, kvaliteta življenja ter uporaba tehnologije), je model 

SI-VP v nasprotju s tem vsebinsko omogočal bolj poglobljeno soočanje strokovnjakov s 

specifično vsebino VP tako na teoretični kot praktični ravni. Čeprav se je v modelu SI-VP 

izobrazila zgolj majhna skupina strokovnjakov v primerjavi  s projektom ZORA (81), se je v 

modelu SI-VP tekom izobraževalnega procesa pristopalo zelo individualno. Supervizor je 

gradil na osebnem odnosu z udeleženci in jim individualizirano glede na okoliščine (SRP-jev 

način dela, predznanje, specifika otroka z MAS, odnos staršev idr.) pomagal pri implementaciji 

teorije v prakso. Prednost homogenejše skupine udeležencev modela SI-VP je bila v tem, da je 

bila bolj poenotena (izkušnje, predznanje, delovno okolje …) in je delovala bolj povezovalno. 

Majhna skupina udeležencev izobraževanja modela SI-VP je omogočila osebni pristop, lažjo 

interakcijo med SRP-ji in predavateljem, večjo mero pomoči SRP-jem s strani predavatelja, 

lažje spremljanje dela SRP-jev in s tem možnost korekcije ter podajanja povratnih informacij, 

lažje sledenje vsebine s strani SRP-jev in njihovi motivaciji. Za uspešen zaključek 

izobraževanja je bila pri obeh modelih predvidena priprava in predstavitev portfolia praktičnega 

dela z osebo z MAS (načrtovanje, izvedba in evalvacija obravnave) s strani udeležencev, ki pa 

je bila v sklopu modela SI-VP bolj poglobljena, dolgoročna, sistematična in specifično 

usmerjena v področje VP do otrok z MAS.  

 

Personaliziran izobraževalni pristop s podporo v obliki supervizije predstavlja največjo 

prednost modela SI-VP v primerjavi s projektom ZORA. Supervizija predstavlja pomembno 

orodje modela SI-VP z namenom vodenja SRP-jev pri implementaciji načel VP pri konkretni 

obravnavi otroka z MAS na šoli in posredno generalizaciji znanja v domače okolje. Model SI-

VP predvideva skupinsko obliko supervizije, ki prinaša številne prednosti v smislu možnosti 

povratnih informacij udeležencev skupine, socialnega mreženja, učenja z opazovanjem, razvoja 

empatije, modelnega učenja, diskusije, javnega nastopanja in razvoja profesionalnosti 

(Valentino, LeBlanc in Sellers, 2016). Čeprav projekt ZORA v slovenskem prostoru predstavlja 

redek primer dobre prakse in izhodišče za iskanje ustreznih rešitev z namenom dolgoročne 
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podpore celostne obravnave otrok z avtizmom na področju zdravstvene, izobraževalne in 

socialne politike (Bezenšek in Macedoni-Lukšič, 2018), ima predlagan model SI-VP v 

primerjavi z njim pomembno vrednost v vsebinsko bolj ozko usmerjeni, poglobljeni in s 

supervizijo podprti obliki izobraževanja specifične skupine strokovnjakov s poudarkom na 

implementaciji teoretičnega znanja v prakso.  

 

UK YAP 

  

Model SI-VP lahko v nadaljevanju primerjamo tudi z modelom ''UK Young Autism Project'' 

(UK YAP), kot enim izmed bolj znanih in uveljavljenih tradicionalnih modelov VP po načelih 

ABA (Hayward idr., 2009). 

 

Podobnost modela SI-VP in modela UK YAP (Hayward idr., 2009) se zrcali v izobraževanju 

strokovnjakov, ki pri obeh modelih temelji na tesnem prepletu teoretičnega in praktičnega 

izobraževanja za VP do otrok z MAS. Organizacijski način izvedbe izobraževanja za 

strokovnjake je pri obeh modelih podoben, pri čemer je njuna največja prednost v primerjavi z 

drugimi klasičnimi oblikami izobraževanja, v prevladujočem evalvacijskem načinu dela pod 

supervizijo, ki temelji na konkretni obravnavi otrok z MAS.  

 

Kadrovski pogoji vključitve strokovnjakov v model UK YAP ustrezajo tristopenjski hierarhični 

lestvici, kar sovpada z modelom SI-VP (1. raven: najmanj dodiplomska stopnja izobrazbe za 

delo z otroki z MAS; 2. raven: vsaj 1 leto izkušenj na 1 ravni  z najmanj 3 otroki z MAS; 3. 

raven: vsaj 3 leta kliničnih izkušenj na 2. ravni in licenca BCBA). Strokovnjak, ki obravnava 

neželeno vedenje otroka z MAS, ima pri obeh modelih zagotovljeno dvostopenjsko pomoč v 

obliki supervizije, pri čemer glavni supervizor pomaga pri najkompleksnejših primerih 

obravnave neželenega vedenja otrok z MAS. Svetovanje strokovnjakom v obeh modelih je tako 

intenzivno podano s strani kvalificiranih supervizorjev, kar je eden izmed ključnih elementov 

učinkovitosti modelov VP (Hayward idr., 2009). 

Največja razhajanja pri obeh modelih se kažejo v okoliščinah vnosa novega znanja 

strokovnjakov v prakso. Implementacija načel VP v prakso s strani strokovnjakov v modelu UK 

YAP se prične na domu in se šele v kasnejših fazah postopno približuje k tehniki ''naključnega 

učenja'' in k obliki ''skupinskega učenja'', kar je vse bliže obstoječemu sistemu VIZ. Ker je z 

dokazi podprta praksa poučevanja pravica vsakega otroka z MAS, model SI-VP v nasprotju z 
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modelom UK YAP predvideva sistemsko implementacijo načel VP v šolsko okolje. Pri tem 

sledi obstoječemu VIZ kurikulumu in ob tem obravnava neželeno vedenje otroka z MAS. 

Model UK YAP predvideva visokointenzivni individualni pristop do otrok z MAS v domačem 

okolju, kar je v slovenskem prostoru nezdružljivo s sistemom VIZ in zato v nasprotju z 

modelom SI-VP. Omenjen standard bi v Sloveniji lahko dosegli le v primeru šolanja otrok z 

MAS na domu, kar pa je v nasprotju z vizijo modela SI-VP, ki je usmerjena h krepitvi 

vključenosti otrok z MAS v VIZ sistem in posledično k razbremenitvi družin otrok z MAS.  

Vključitev VP v VIZ sistem s strani strokovnjakov v sklopu modela SI-VP v primerjavi z 

modelom UK YAP prinaša številne pomembne prednosti na področju krepitve specialno 

pedagoškega procesa s področja VP do otrok z MAS, bolj prilagojenega vedenja otrok z MAS 

na šoli, boljše vključenosti otrok z MAS v VIZ okolje, večje interakcije med SRP-jem in 

otrokom z MAS, možnost multidisciplinarnega pristopa do otrok z MAS, več priložnosti za 

učenje socialnih in komunikacijskih veščin z vrstniki, možnost skupinskega učenja, 

generalizacijo znanja na druge učitelje in otroke, konsistentnost VP ter navsezadnje finančno in 

časovno razbremenitve staršev. Lahko sklepamo, da model SI-VP k vedenjski problematiki 

otrok z MAS v slovenskem prostoru pristopa sistematično in predvsem bolj ekonomično v 

primerjavi z modelom UK YAP.  

 

Treehouse School  

 

Model SI-VP zagovarja implementacijo načel VP s strani SRP-jev v šolsko okolje, kar lahko 

primerjamo s tako imenovanim šolskim modelom Treehouse school, ki dokazuje, da je 

praktično mogoče na specifičen način integrirati VP po načelih ABA v sistem VIZ (Lambert-

Lee idr., 2015). 

 

Model Treehouse school in model SI-VP lahko primerjamo na ravni intenzitete in dolžine 

izobraževanja strokovnjakov za delo z otroki z MAS po načelih VP. Strokovnjaki se ob 

vključitvi v model Treehouse school udeležijo intenzivnega dvotedenskega uvajalnega 

teoretičnega usposabljanja na šoli, čemur sledi osemnajstmesečno praktično usposabljanje v 

razredu (Denne idr., 2011). Čeprav je izobraževanje SRP-jev v sklopu modela SI-VP krajše 

(šest mesecev), je njegova pomembna prednost v evalvacijskem načinu postopnega 

spoznavanja teorije in njene implementacije v prakso pod supervizijo tekom celotnega procesa 

izobraževanja.  
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Podobnost med obema modeloma se zrcali v tem, da se oba uvrščata v kategorijo modelov, ki 

temeljijo na kompetencah (angl. ''Competency based Model''), pri čemer predlagan model SI-

VP po zgledu modela Treehouse school v namene ocenjevanja kompetentnosti strokovnjakov 

uporablja lestvico UK ABA Competencies Framework (Denne idr., 2011). Za razliko od modela 

Treehouse School jo model SI-VP ne uporablja tako poglobljeno in intenzivno, prav tako se ob 

tem osredotoča zgolj na predmetno specifično področje VP. 

 

Ena izmed posebnosti modela Treehouse school je zagotovo v originalnem načinu vključitve 

vseh zaposlenih na šoli v osnovni proces izobraževanja s področja VP za delo z otroki z MAS 

(npr. kuhar, voznik avtobusa, hišnik, čistilka ipd.). Slednje se izvaja predvsem z namenom 

zagotovitve razumevanja posebnih potreb otrok z MAS s strani vseh zaposlenih na šoli, 

konsistentnega poučevanja in skladnega učnega pristopa v vseh okoliščinah. V nasprotju s tem 

predlagan model SI-VP v proces izobraževanja vključuje zgolj SRP-je, ki nato novo znanje 

prenašajo na ostale zaposlene. SRP-ji na šoli tako z zgledom preko modelnega učenja 

ozaveščajo druge, komunicirajo, si pomagajo in navsezadnje krepijo medsebojne odnose. 

 

Model SI-VP, tako kot model Treehouse school, temeljita na tristopenjski hierarhični lestvici 

organizacije dela strokovnjakov (1. raven: obravnava otroka z MAS v razredu; 2. raven: vodenje 

in spremljanje implementacije načel VP pri delu z otrokom z MAS v razred; 3. raven: pomoč v 

obliki svetovanja pri zahtevnejših primerih otrok z MAS). Podobnost obeh modelov in njuna 

velika prednost pred ostalimi izobraževalnimi modeli VP se kaže tudi v tem, da so strokovnjaki 

ob podpori s strani supervizorja za obvladovanje neželenega vedenja otrok z MAS podprti tudi 

z multidisciplinarnim timom, vzpostavljenim znotraj obstoječega VIZ sistema. Otroci z MAS 

imajo tako v obeh modelih zagotovljeno visoko stopnjo pomoči s strani različnih strokovnjakov 

za zadovoljitev njihovih različnih posebnih potreb. 

 

Največja razhajanja med modeloma se kažejo v implementaciji načel VP v prakso s strani 

strokovnjakov, pri čemer prihaja do največjih razlik v predvideni intenziteti obravnave otroka 

z MAS. Predlagan model SI-VP predvideva nizkointenzivno obravnavo otrok z MAS v majhni 

skupini raznolikih OPP v sklopu posebnega programa VIZ okolja, kar je v nasprotju z 

visokointenzivnim, večinoma individualno naravnanim modelom Treehouse school, ki na šoli 

večinoma vključuje otroke z MAS. Ob tem model Treehouse school obravnava otroke z MAS 

na podlagi celostnega šolskega programa po načelih VP, kar je v nasprotju z modelom SI-VP, 
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ki zgolj dopolnjuje VIZ kurikulum s cilji na področju vedenja kot del IP-ja za vsakega otroka z 

MAS. Na ta način se v posebnem programu VIZ na šoli dopušča, da se posameznike v raznoliki 

skupini OPP lahko obravnava z raznolikimi pristopi.  

 

Tudi sodelovanje s starši je v modelu SI-VP manj intenzivno v primerjavi z modelom Treehouse 

School, vendar z enakim ciljem k čim večji generalizaciji znanja v domače okolje, pri čemer 

komunikacija temelji na dnevni ustni izmenjavi informacij ob prevzemu otroka iz šole, 

mesečnih govorilnih urah in občasnih pisnih napotkih. Kljub nizki intenziteti modela SI-VP se 

ohranja njegova učinkovitost, kar prinaša njegov pomemben doprinos in ga uvršča med 

finančno in časovno ekonomične modele.  

 

Early Bird Plus  

 

Model SI-VP lahko z vidika vključitve staršev primerjamo z modelom Early Bird Plus, ki 

predstavlja enega izmed redkih znanstveno potrjenih izobraževalnih pristopov, ki je usmerjen 

prav k opolnomočenju staršev otrok z MAS. 

 

Posebnost modela Early Bird Plus je v tem, da je proces izobraževanja primarno usmerjen k 

staršem in šele sekundarno vključuje strokovnjake za delo z otroki z MAS. Ciljna skupina 

vključenih strokovnjakov je raznolika in zavisi od tega, kdo otroka z MAS trenutno obravnava.   

Program modela Early Bird Plus tako združuje izobraževanje za starše in tiste strokovne 

delavce, ki z otrokom neposredno delajo in si želijo novega znanja (za vsakega posameznega 

otroka se oblikujejo skupine s tremi člani kot na primer: oba starša in logopedinja, mama in 

babica ter pedagoginja ipd.). To je v nasprotju s predlaganim modelom SI-VP, kjer je proces 

izobraževanja primarno usmerjen v specifično skupino strokovnjakov, tako imenovanih SRP-

jev iz šolskega okolja, kamor je otrok vsakodnevno vključen in šele sekundarno vključuje 

starše, ki znanje generalizirajo v domače okolje. Ne glede na primarno usmerjenost modelov 

oba gradita na zaupanju med starši in strokovnjaki, jih spodbujata k medsebojni komunikaciji, 

k skupnemu načrtovanju obravnave otroka z MAS ter skupnemu reševanju težav. Znano je, da 

učitelji, ki sodelujejo z družinami, pomembno prispevajo k akademski in razvojni ravni vseh 

otrok, tudi OPP (Epstein, 2011; Evans, 2013; Uludag, 2008). 

 

Vsebina programov izobraževanja za starše in strokovnjake obeh modelov se prekriva, pri 

čemer Early Bird Plus model temelji na opolnomočenju s področja preprečitve neželenega 
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vedenja otroka z MAS s pomočjo vizualne podpore, vzporednim učenjem novih veščin ter 

razumevanju analize neželenega vedenja in se tako na vsebinski ravni precej približa modelu 

SI-VP. Tako EarlyBird Plus model kot model SI-VP postavljata avtizem pred komunikacijo in 

vedenje in spodbujata starše in strokovnjake, da bi razumeli osnovne razlike avtizma, kar 

pojasni otrokove težave s komunikacijo in vedenjem. Komunikacijo postavita pred vedenje, saj 

veliko neželenih oblik vedenja predstavlja prav neprimeren način komunikacije otroka z 

drugimi. K vedenju pristopata funkcionalno in vključujeta v komunikacijo osredotočene načine 

podpiranja vedenja (Macedoni-Lukšič idr., 2009b).    

  

Early Bird Plus model je po raziskavah po vsem svetu poznan kot “cost-effective” intervencija, 

saj pripomore k opolnomočenju družin in strokovnih delavcev, krepi doslednost pomoči otroku, 

partnerstvo med šolo in domom ter omogoča čustveno podporo za starše. V eni od raziskav je 

Clubb (2012) v sedemletnem intervalu poučeval učinkovitost EarlyBird Plus modela. Starši so 

predvsem poročali o pomenu novo pridobljenega znanja s področja razumevanja avtizma, 

boljših spretnostih pri reševanju problemov, občutku podpore znotraj majhne skupine, občutku 

deljenega razumevanja ter védenja, da v tem niso sami. Edina evalvacija Early Bird Plus modela 

v slovenskem prostoru je bila izvedena v sklopu Inštituta za avtizem, zavoda za razvojno 

medicino, Ljubljana. Vanjo je bila vključena ena skupina staršev otrok z MAS s pridruženimi 

strokovnjaki. Rezultati kažejo, da so se vsi starši v programu dobro počutili in uživali, kar je 

blagodejno vplivalo na njihovo raven stresa po prejeti diagnozi MAS. Program je ob tem 

doprinesel k njihovem opolnomočenju ter njihovi razbremenitvi. Vsi udeleženci so bili mnenja, 

da je udeležba v programu pozitivno vplivala na njihovo šolsko oz. družinsko življenje in ga 

tako priporočajo tudi drugim staršem oziroma strokovnim delavcem. Ugotovitve evalvacije 

modela Early Bird Plus so primerljive z rezultati evalvacije modela SI-VP, tako na ravni 

opolnomočenja kot tudi razbremenitve in želje po nadaljevanju s tovrstnim načinom dela. Oba 

modela gradita na povezanosti doma in šole, ki lahko poveča njihovo konsistentnost obravnave 

in omogoči lažji in hitrejši napredek otrok z MAS. Prav tako v sklopu drugih raziskav (Green 

idr., 2010; Ingersoll in Dvortcsak, 2006; Kasari idr., 2010) ugotavljajo, da intenzivna 

vključenost staršev v proces izobraževanja s področja obvladovanja vedenja in razvoja 

določenih starševskih kompetenc prispeva k upadu stresa pri starših in pozitivno vpliva na 

vedenje otrok z MAS. 
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6 ZAKLJUČKI 

 

Doprinos modela 

 

Evalvacija modela SI-VP temelji na osnovnih komponentah modela SI-VP pri treh proučevanih 

ciljnih skupinah: SRP (analiza IP, kompetentnost, ocena izvedbe programa modela SI-VP, ocena 

implementacije VP), otroci z MAS (obvladovanje neželenega vedenja otrok z MAS) ter starši 

(odnos staršev do modela SI-VP).  

 

 

Slika 6: Prikaz osnovnih komponent evalvacije modela SI-VP 
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EVALVACIJA MODELA SI-VP 
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Pomanjkljiva globalna 
ocena (izpad stereotipije) 

 
Nenačrtna opredelitev  in 
obravnava neželenega 
vedenja otrok z MAS 

 
Neopredelitev 

primernega ciljnega 
vedenja otrok z MAS   

 
Neopredelitev strategij 
reagiranja SRP-jev v 

primeru pojava 
neželenega vedenja otrok 

z MAS 
 
 
 

PRED VKLJUČITVIJO V 

MODEL SI-VP 

KOMPETENTNOST 

SRP-jev 

 

Dvig predmetno specifično 

kompetenčnega področja 

(VP) SRP-jev: 

 
Definicije, karakteristike in 

obseg VP 
Načela, postopki in koncepti 

VP 
Merjenje vedenja in prikaz 

rezultatov 
Preverjanje in ocenjevanje 

znanja 
Oblikovanje povratnih 

informacij 
Postopki preoblikovanja 

vedenja 
(povečanje želen. vedenja; 

upad nežel. vedenja) 

 

 

 

 

 

 

 

OBVLADOVANJE 

NEŽELENEGA 

VEDENJA OTROKA Z 

MAS 

Znatne spremembe 

senzibilizacije in/ali 

obvladovanja s strani 

SRP-jev: 

Samopoškodbeno  
Agresivno / uničujoče   

Stereotipno  
Individualno izbrano 

nežel. vedenje 
 

ODNOS STARŠEV 
 

Sovpadanje izbora 
prioritetnega nežel. vedenja 

ter funkcionalne ocene 
otroka z MAS staršev in 

SRP-jev 
 

Starše skrbi 
Agresivno / uničujoče,   

stereotipno,  
individualno izbrano nežel. 

vedenje otrok z MAS 
 

Ocena staršev glede 
obvladovanja nežel. 

vedenja otroka z MAS s 
strani SRP-jev: 

 
Pozitivna: 

 
Splošno zadovoljstvo  
Pomoč, način dela z 

otrokom 
Uporabnost prejetih 

napotkov 
Razbremenitev stresa 

Napredek otrok 
 

Negativna:  
 

Težavnost uporabe VP v 
praksi doma  

 

OCENA IZVEDE PROGRAMA MODELA 
SI-VP SRP-jev 

 

Pozitivna: 

Strokovna relevantnost vsebin 
Skupinska oblika izobraževanja 

Supervizija 
Dolgoročnost izobraževalnega procesa 

Kombinacija teorije in prakse 

Negativna: 

Časovna stiska glede udeležbe  
Oddaljenost kraja izobraževanja  

 

 

OCENA IMPLEMENTACIJE VP SRP-jev 

 

Prednosti: 

 

Objektivnost pristopa 

Dvig kompetentnosti pri delu 
Pomen beleženja in uporaba  instrumentarijev 

Večja osredotočenost (senzibilizacija) na vedenje otroka z 
MAS 

Boljša učna motivacija in odzivnost otroka z MAS 
Intenzivnejše sodelovanje s starši 

 

Težave: 

 

Časovna stiska 

Iskanje novih načinov reševanja neželenega vedenja 
Implementacija v skupinsko delo učencev 

Načrtovanje in evalvacija podpornega vedenjskega načrta 
Odzivnost staršev 

Razumevanje in uporaba instrumentarijev 
Razumevanje nekaterih načel VP 

 

SRP OTROCI Z MAS 

 

STARŠI OTROK Z MAS 

 

Kompetenčna pomanjkljivost Sodelujoč odnos, pomen komunikacije 

Senzibilizacija / korekcija 

razbremenitev 

Bolj prilagojeno vedenje 

Podporni vedenjski načrt 

Sinhronost ciljev in načina dela  

CELOSTNI 

PRISTOP 



- 311 - 
 

1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

 

Model SI-VP je z vidika evalvacije skupine SRP-jev pomagal pri naslednjih področjih:  

- Možnost novega intenzivnega izobraževanja s področja VP za podporo SRP-jem, ki 

delajo neposredno z otroki z MAS (nova strokovna podpora v obliki skupinske 

supervizije; dolgoročnost izobraževalnega procesa za lažjo implementacijo novega 

znanja; kombinacija teoretičnega in praktičnega izobraževanja). 

- Spoznanje  SRP-jev, da imajo otroci z MAS vedenjske potrebe, ki so kakovostno 

drugačne od drugih otrok s posebnimi potrebami, in da morajo biti za zadovoljitev teh 

potreb deležni razumevanja in posebnega načina obravnave (izboljšanje 

osredotočenosti, senzibilizacije in/ali obvladovanja neželenega vedenja otrok z MAS s 

strani SRP-jev). 

- Dvig kompetentnosti SRP-jev s predmetno specifičnega področja VP (definicije, 

karakteristike in obseg VP; načela, postopki in koncepti VP; načrtovanje in opredelitev 

obravnave neželenega vedenja otroka z MAS; merjenje vedenja in prikaz rezultatov; 

postopki za spremembo in preoblikovanje vedenja; upad neželenega vedenja; povečanje 

želenega vedenja; usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov 

otroka z MAS ter oblikovanje povratnih informacij).  

- Oblikovanje konkretnega predloga dopolnitve IP-jev s področja načrtovanja in 

opredelitve obravnave neželenega vedenja otroka z MAS v obliki podpornega 

vedenjskega načrta. 

- Povečanje objektivnosti specialno pedagoškega obravnave otrok z MAS v razredu 

(večji pomen beleženja vedenja in uporabe instrumentarijev pri specialno pedagoškem 

delu v šolskem prostoru). 

- Dostop SRP-jev do strokovno relevantnih vsebin / literature s področja VP. 

- Spodbujanje multidisciplinarnosti in interdisciplinarnosti.  

- Izboljšanje sodelovanja SRP-jev s starši.  

 

Model SI-VP z vidika evalvacije skupine SRP-jev ni pomagal na naslednjih področjih:  

- Model SI-VP je SRP-je dodatno časovno obremenil (z vidika oddaljenosti kraja 

izobraževanja, z vidika implementacije VP pri delu z otroki z MAS). 

- Model SI-VP ni omogočil ustreznih okoliščin oz. opremil SRP-jev z zadostnim znanjem 

za implementacijo VP v skupinsko obliko dela v nasprotju z individualno. 
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- Model SI-VP ni zagotovil zadostne količine časa za sodelovanje SRP-jev s starši otrok 

z MAS glede na njihove potrebe. 

- Model SI-VP ni prispeval k absolutnemu dvigu kompetentnosti SRP-jev, kar se je 

pokazalo pri težavah v sklopu načrtovanja in evalvacije podpornega vedenjskega načrta 

in pri iskanju novih načinov reševanja neželenega vedenja. 

- Model SI-VP ni zagotovil dovolj enostavnih in jasnih instrumentov za SRP-je in starše.  

 

2. ciljna skupina proučevanih primerov: otroci z MAS 

 

Model SI-VP je z vidika evalvacije skupine otrok z MAS konkretno pomagal pri naslednjih 

področjih:  

- Zagotovitev  posebnega izobraževanja in specialno pedagoške podpore otrok z MAS v 

smislu VP, ki ustreza njihovim sposobnostim in potrebam, in ob razvojni komponenti 

upošteva tudi vedenjsko.  

- Doprinos k bolj prilagojenemu vedenju otrok z MAS kot osnovi za boljše vključevanje 

v družbo (upad samopoškodbenega, stereotipnega, agresivnega/uničujočega ter tistega 

neželenega vedenja, ki otroka z MAS v največji meri ovira). 

- Dvig učne motivacije in odzivnosti v VIZ procesu otroka z MAS. 

- Napredek otrok z MAS v domačem okolju na področju socializacije, komunikacije, 

neželenega vedenja, vodljivosti, stereotipije in igre. 

 

3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

 

Model SI-VP je pri skupini SRP-jev konkretno pomagal pri naslednjih področjih:  

- Zagotovitev možnosti usposabljanja za starše z namenom opolnomočenja v smislu 

pridobitve novega znanja za spodbujanje razvoja in obvladovanje neželenega vedenja 

otroka z MAS.  

- Okrepljena specialno pedagoška pomoč pri preoblikovanju tistega neželenega vedenja 

otroka z MAS, ki starše najbolj skrbi (stereotipno vedenje, agresivno/uničujoče vedenje, 

individualno izbrano neželeno vedenje). 

- Bolj poenoten način obravnave otroka z MAS s strani SRP-jev in staršev (sovpadanje 

izbora ter funkcionalne ocene prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS).  
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- Večja vključenost staršev v VIZ proces otroka z MAS (vključenost staršev v načrtovanje 

podpornega vedenjskega načrta otrok z MAS; intenzivna seznanjenost staršev z vsemi 

stopnjami obravnave neželenega vedenja otrok z MAS; podpora staršem z uporabnimi 

napotki SRP-jev pri obravnavi vedenja otrok z MAS v domačem okolju). 

- Razbremenitev stresa v družini. 

- Dostop staršev do podpore strokovnih služb s področja obravnave področja MAS. 

- Dvig zadovoljstva staršev s specialno pedagoško obravnavo neželenega vedenja otrok 

z MAS v VIZ okolju.  

Model SI-VP z vidika evalvacije skupine staršev ni pomagal na naslednjih področjih:  

 

- Model SI-VP ni zagotovil pomoči staršem otrok z MAS v domačem okolju, tako je bila 

samostojna uporaba VP v praksi doma zanje zahtevna.  

 

Predlogi implementacije modela SI-VP 

 

Da bi zagotovili premišljen in sistematični začetek spreminjanja znanja SRP-jev s področja 

obravnave otrok z MAS po načelih VP in naredili pomemben korak na poti k napredku 

vključitve njihovih staršev v slovenskem prostoru, bi izobraževalne vsebine predlaganega 

modela SI-VP lahko v prihodnosti umestili v okvir obstoječega sistema izobraževanja. 

 

1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

 

Dodiplomski in podiplomski študij 

 

Vsebina izobraževalnega programa modela SI-VP se delno prekriva z učnim načrtom 

predmetnika dodiplomskega in podiplomskega študija Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani (v nadaljevanju UL PEF), smer specialna in rehabilitacijska pedagogika 

(Predstavitveni zbornik: Univerzitetni študijski program prve stopnje Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika 2017/2018, 2017). 
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Delno prekrivanje vsebin izobraževalnega programa modela SI-VP pri obveznih strokovnih 

predmetih 2. letnika dodiplomskega študija z naslovom ''Učenje in poučevanje oseb s težjimi 

motnjami v duševnem razvoju I in II'' na naslednjih področjih:  

- vsebina (posebnosti pri vzgoji in izobraževanju posameznih skupin oseb z MDR – 

avtizem; učenje novih spretnosti s pogojevanjem; modifikacija vedenja, ipd.)  

- ciljna skupina OPP (prisotna visoka stopnja soobolevnosti MAS in MDR; uporabnost 

načel VP pri obravnavi obeh motenj)  

- Okvirno ujemanje s časovnico izvedbe izobraževalnega programa 

 

Tabela 133: Časovnica izvedbe izobraževalnega programa 

Model SI-VP Predmet MDR I 

52 ur teorija 50 ur predavanja 

22 ur  praksa 10 ur seminarji, 15 ur klinične vaje 

28 ur supervizija 15 ur integrirana praksa 

Skupaj: 102 ure Skupaj: 90ur (+ 90ur samostojno delo 

študenta)  

 

Delno prekrivanje vsebine izobraževalnega programa modela SI-VP pri obveznem strokovnem 

predmetu 2. letnika dodiplomskega študija z naslovom ''Praksa I'' na naslednjem področju: 

- Predvideno izvajanje prakse v posebnih programih VIZ, kjer je mogoča najbolj 

optimalna implementacija načel VP do otrok z MAS s pridruženo MDR.  

 

Delno prekrivanje vsebine izobraževalnega programa modela SI-VP pri izbirnem strokovnem 

predmetu 4. letnika dodiplomskega študija z naslovom ''Socialno-komunikacijske spretnosti in 

težavno vedenje'' na naslednjem področju: 

- Vsebina (sistematična obravnava vedenja, poučevanja veščin komunikacije kot 

glavnega primanjkljaja in vzroka za težavno vedenje).  

 

Delno prekrivanje vsebine izobraževalnega programa modela SI-VP pri izbirnih strokovnih 

predmetih magistrskega študijskega programa 2. stopnje smeri posebne razvojne in učne težave 

z naslovom ''Poglobljena diagnostična ocena in obravnava oseb z motnjami v duševnem razvoju 

I in II'' na naslednjih področjih (Predstavitveni zbornik: Magistrski študijski program druge 

stopnje Specialna in rehabilitacijska pedagogika 2015/2016, 2014): 
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- Vsebina (Poglobljeno prepoznavanje in ocenjevanje funkcioniranja oseb v interakciji z 

okoljem; Procesna diagnostika, načrtovanje, izvajanje in evalviranje individualiziranih 

preventivnih in kompenzacijskih programov za otroke in mladostnike z motnjami v 

duševnem razvoju v različnih življenjskih obdobjih). 

- Ciljna skupina OPP (prisotna visoka stopnja soobolevnosti MAS in MDR; uporabnost 

načel VP pri obravnavi obeh motenj).  

- Okvirno ujemanje s časovnico izvedbe izobraževalnega programa 

- V okviru študentove obveznosti je predvidena določena količina ur projektnega dela v 

vzgojno izobraževalnih ustanovah izven fakultete, kar omogoča implementacijo teorije 

VP v prakso. 

 

Tabela 134: Časovnica izvedbe izobraževalnega programa 

Model SI-VP Predmet MDR I 

52 ur teorija 30 ur predavanja 

22 ur  praksa 30 ur vaje 

28 ur supervizija / 

Skupaj: 102 ure Skupaj: 60 ur (+ 120 ur samostojno delo 

študenta)  

 

Implementacija vsebine izobraževalnega programa modela SI-VP bi lahko bila realizirana tudi 

v sklopu podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja iz tega področja na podoben način, kot 

se je izvajala podiplomska oblika funkcionalnega izobraževanja s področja avtizma v okviru 

projekta ZORA v sklopu visokošolske institucije Alme Mater Europea (Bezenšek in Macedoni-

Lukšič, 2018). 

 

Za realizacijo naštetih predlogov implementacije modela SI-VP v sklopu dodiplomskega in 

podiplomskega študija  bi bilo potrebno zadostiti naslednjim pogojem:  

- Dopolnitev ciljev učnega načrta UL PEF, smeri specialna in rehabilitacijska 

pedagogika v sklopu predhodno izpostavljenih učnih predmetov na področju MAS 

in VP. 

- V sklopu obveznega strokovnega predmeta ''Praksa I'' omogočiti možnost 

opravljanja določene količine ur prakse (ob že predvidenem posebnem programu 

VIZ) tudi v sklopu strokovnih institucij s področja obravnave otrok z MAS. 
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- Izbor, standardizacija in prevod ustreznih instrumentov za potrebe SRP-jev pri 

implementaciji VP do otrok z MAS v slovenskem prostoru: (portfolio oziroma 

osebna mapa za načrtovanje in evalvacijo VP SRP-jev; lestvica za samooceno 

predmetno specifičnih kompetenc SRP-jev s področja VP na teoretični in praktični 

ravni; ocenjevalna lestvica pojavljanja najpogostejših neželenih oblik vedenja otrok 

z MAS; funkcionalna ocena vedenja za potrebe SRP-jev; funkcionalna ocena 

vedenja za potrebe staršev; razpredelnice beleženja pogostosti in intenzitete 

pojavljanja izbranega neželenega vedenja otroka z MAS; intervju o skrbeh in željah 

glede neželenega vedenja staršev otrok z MAS; evalvacijski vprašalnik za 

strokovnjake glede VP do otrok z MAS; evalvacijski vprašalnik za starše glede VP 

do otrok z MAS). 

- V sklopu seminarjev (ob teoretičnih seminarskih nalogah) možnost priprave, 

izvedbe in predstavitve praktične naloge dela z otrokom z MAS v obliki portfolia s 

strani študentov. 

- Možnost prostovoljnega dela študentov na domu pri družinah otrok z MAS oziroma 

v vlogi spremljevalcev otrok z MAS v sklopu organiziranih letovanj (povezanost 

fakultete s strokovnimi institucijami, ki obravnavajo otroke z MAS), ki se lahko na 

prošnjo študentov upoštevajo kot del opravljene prakse. 

- Sodelovanje UL PEF s tujimi fakultetami, ki že vpeljujejo VP v svojem učnem 

načrtu (supervizor z licenco BCBA).    

- Dopolnitev knjižnega gradiva s področja VP in MAS v sklopu knjižnice Pef LJ.    

 

Stalno strokovno izobraževanje 

 

Za  strokovnjake, ki so že zaključili dodiplomski in/ali podiplomski študij in obravnavajo otroke 

z MAS na delovnem mestu, bi vsebine programa izobraževanja modela SI-VP lahko zagotovili 

v obliki dodatnega strokovnega usposabljanja, kar bi omogočilo sistemsko rešitev v smeri stalne 

možnosti pridobitve predmetno specifičnih kompetenc s področja VP za čim širši krog že 

zaposlenih strokovnjakov. Njihova prednost je, da so že vključeni v šolsko okolje, kjer lahko 

novo pridobljeno znanje implementirajo pri delu z otrokom z MAS.  

 

Vsebina izobraževalnega programa modela SI-VP se še v največji meri prekriva s programom 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

razpisanim v katalogu stalnega strokovnega izobraževanja 2018/19 (Ministrstvo za 
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izobraževanje, znanost in šport, 2018) pri programih ''Specialno-pedagoško delo z otroki s 

posebnimi potrebami v vrtcu'' in ''Inkluzija otrok z aspergerjevim sindromom''. Programa sta 

zasnovana tako, da sta namenjena ciljni skupini predšolskih otrok z MAS ter šolskih otrok z 

MAS, vključenih v redno obliko programa VIZ, medtem ko ciljna skupina otrok z MAS, ki so 

vključeni v posebne programe VIZ, izostane in ni sistematično pokrita. Oba konkretno 

izpostavljena programa sta kratkoročna, brez možnosti supervizije, v sklopu katere bi bila 

udeležencem podana povratna informacija o prenosu novega znanja v prakso. Prav tako 

vsebinsko ne pokrivata področja VP za obravnavo morebitnih pridruženih neželenih oblik 

vedenja otrok z MAS. Oba programa predvidevata kratkoročno obliko izobraževanja 

(''Specialno-pedagoško delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu'' v obsegu 16 pedagoških 

ur in ''Inkluzija otrok z aspergerjevim sindromom'' v obsegu 8 pedagoških ur). Na podlagi 

naštetega sklepamo, da bi v konkretno izpostavljena obstoječa programa lahko implementirali 

le določene osnovne cilje programa modela SI-VP. Nadaljnjo rešitev implementacije modela 

SI-VP v sklopu programov stalnega strokovnega izobraževanja bi lahko iskali predvsem z 

razpisom novega programa izobraževanja s področja VP do otrok z MAS s pripravo prihodnjega 

kataloga stalnega strokovnega izobraževanja.  

 

Za realizacijo predloga implementacije bi bilo potrebno zadostiti naslednjim pogojem:   

- vključitev modela SI-VP kot enega izmed novih programov v katalog stalnega 

strokovnega izobraževanja; 

- izvedba programa izobraževanja s strani tima strokovnjakov z ustreznimi 

kompetencami s področja VP iz strokovne institucije usmerjene specifično v obravnavo 

otrok z MAS; 

- možnost izvedbe določenega števila ur programa stalnega strokovnega izobraževanja v 

obliki nadaljnjega spremljanja udeležencev s pomočjo supervizije (v živo ali s pomočjo 

računalniškega programa skype v obliki skupinske supervizije);  

- sofinanciranje obsežnejšega programa izobraževanja s strani državnih institucij; 

- omejeno število udeležencev na majhno skupino (do 10 udeležencev); 

- podpora implementaciji VP pri delu z otroki z MAS v razredu s strani vodstva šole 

udeležencem izobraževanja;  

- in/ali modifikacija modela SI-VP v smislu krajše in poenostavljene izvedbe 

samostojnega programa z namenom ozaveščanja in informiranja strokovnjakov s 

področja VP do otrok z MAS (''Uvod v VP za delo z otroki z MAS ''). 

 



- 318 - 
 

2. ciljna skupina proučevanih primerov: otroci z MAS 

 

Posebni program VIZ 

 

Možnost implementacije modela SI-VP v slovenskem prostoru v največji meri sovpada s pogoji 

posebnega programa VIZ, kamor so vključeni OPP z večjimi primanjkljaji in običajno manj 

prilagojenim vedenjem z veliko potrebo po specifičnih pristopih k njihovi obravnavi. Posebni 

program v primerjavi z drugimi programi VIZ v sklopu majhne skupine OPP omogoča najvišjo 

mero individualizacije do otrok z MAS. Kadrovski pogoji omogočajo najboljše razmerje med 

SRP-jem in otrokom (majhna skupina OPP, vsakodnevna prisotnost SRP-ja, vključenost 

pomočnika v razredu), ob tem tudi kurikulum v posebnem programu v primerjavi z ostalimi 

VIZ programi v največji meri dopušča prilagajanje in vnos novih vsebin s področja VP v sklopu 

IP-jev vseh vključenih OPP. Za izboljšanje pogojev realizacije predloga implementacije modela 

SI-VP bi bilo potrebno zadostiti naslednjim pogojem:   

- vključitev konkretnih vsebin podpornega vedenjskega načrta v sklopu IP-ja (operativna 

opredelitev neželenega vedenja; metoda ocenjevanja – zbiranje podatkov; funkcija 

neželenega vedenja; podpora okolja; preprečitev pojava neželenega vedenja; 

opredelitev ciljnega želenega vedenja; učenje novih veščin in nadomestnega vedenja; 

strategije reagiranja v primeru pojava neželenega vedenja; prilagoditve SRP obravnave 

po načelih VP; kriteriji ocenjevanja; evalvacija; pridobitev soglasja in sodelovanje s 

starši); 

- sistematizacija stalnega spremljevalca za otroka z MAS s pridruženimi hudimi oblikami 

neželenega vedenja; 

- sistematizacija novega delovnega mesta mobilnega SRP-ja na šoli, ki pokriva več 

oddelkov in prevzame vlogo svetovalca s področja VP;  

- možnost izvedbe ure DSP oziroma svetovalne storitve na domu staršev otrok z MAS; 

- prilagoditev okolja na šoli (prilagoditve v razredu, zagotovitev varne sobe na šoli za 

pomiritev otroka v primeru agresivnih oblik neželenega vedenja, zagotovitev 

pripomočkov za vpeljevanje, VP kot so npr.: peščene ure, števniki vedenja, semafor 

vedenja, ščitniki delov telesa oziroma čelada, grizalo, ojačevalci, sistemi žetoniranja 

ipd.). 
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VIZ program z enakovrednim izobrazbenim standardom 

 

Vključitev vsebin modela SI-VP v VIZ program z enakovrednim izobrazbenim standardom 

omogoča dolgoročno rešitev tudi za visoko funkcionalne otroke z MAS. Rešitev sovpada s 

trenutnim trendom predvsem organizacijskih oblik oddelkov programa VIZ v slovenskem 

prostoru, kjer izpostavljamo odprtje novega oddelka VIZ programa posebej prilagojenega 

skupini otrok z MAS z enakovrednim izobrazbenim standardom v sklopu institucije Zavoda za 

gluhe in naglušne Ljubljana.  

Za realizacijo predloga implementacije bi bilo potrebno zadostiti naslednjim pogojem: 

- maksimalen obseg ur DSP za otroke z MAS s pridruženimi hudimi neželenimi oblikami 

vedenja; 

- sistematizacija stalnega spremljevalca za otroka z MAS s pridruženimi hudimi oblikami 

neželenega vedenja; 

- možnost izvedbe ur DSP s področja VP s strani SRP-ja; 

- možnost svetovanja in spodbujanja učiteljev in staršev s področja VP za delo z otrokom 

z MAS v sklopu svetovalne storitve SRP-ja;  

- prilagoditev okolja na šoli za lažje obvladovanje neželenega vedenja otroka z MAS s 

strani učitelja (zagotovitev varnih kotičkov znotraj razreda, zagotovitev različnih 

prostorskih prilagoditev, kot je npr. pregradna stena, zagotovitev pripomočkov za 

vpeljevanje VP, kot so npr.: peščene ure, števniki vedenja, semafor vedenja, ojačevalci, 

sistemi žetoniranja ipd., drugi didaktični materiali); 

- VP ni omejen zgolj na predvidene učne ure, temveč je prisoten v vsakodnevnem VIZ 

procesu (vključitev v raznolike dejavnosti); 

- vključitev specialno pedagoške dejavnosti – vsebine socialnega učenja v VIZ kurikulum 

za vse učence (možno v sklopu razrednih ur), kot so predvidene v sklopu prilagojenega 

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom;    

- sofinanciranje novih oddelkov VIZ programa, posebej prilagojenih za skupine otrok z 

MAS z enakovrednim izobrazbenim standardom s strani državnih institucij (vključitev 

specialno pedagoške dejavnosti s področja VP). 
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3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

 

Najbolj optimalna rešitev za kontinuirano sistematično vključitev staršev otrok z MAS v proces 

izobraževanja SRP-jev v sklopu modela SI-VP v prihodnje bi bila, da bi se omogočila oziroma 

okrepila naslednja področja: 

- določitev konkretne intenzitete in organizacije vključitve staršev v proces priprave IP-

ja in spremljanja obravnave neželenega vedenja otrok z MAS ter evalvacije napredka 

otroka najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju; 

- možnost poglobljenega svetovanja staršem s področja VP za delo z otrokom z MAS v 

sklopu svetovalne storitve;   

- SRP ima možnost izvedbe ure DSP oziroma svetovalne storitve na domu staršev otrok 

z MAS; 

- starši imajo možnost opazovati izvedbo ure DSP s strani SRP-ja pri svojem otroku z 

MAS; 

- okrepitev multidisciplinarnosti v obliki timskih sestankov (povezanost VIZ institucije z 

zunanjimi strokovnimi institucijami, usmerjenimi specifično v obravnavo otrok z 

MAS).   

 

Pomanjkljivosti raziskave modela SI-VP 

 

1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

 

- Različne predhodne izkušnje SRP-jev na področju dela z otroki z MAS, kar oteži 

njihovo medsebojno primerjavo. 

- Napredek kompetentnosti SRP-jev temelji na njihovi samooceni, pri čemer je potrebno 

v obzir vzeti, da je vsakršna (samo)ocena kompetenc subjektivne narave. 

- VIZ okolje vključuje številne komponente, na katere nismo imeli vpliva pri 

implementaciji modela SI-VP (strokovni sodelavci, vodstvo, prevladujoč organizacijski 

način dela na šoli, materialni in prostorski pogoji, odnosi na šoli, šolska klima ipd.). 

- V raziskavo nismo zajeli kontrolne skupine proučevanih primerov (SRP-jev, otrok z 

MAS in staršev), pri kateri bi merili učinek in s tem ugotovili, ali je možen primerljiv 

napredek brez intervencije ali z drugo obliko intervencije (uporaba drugačnega 

izobraževalnega modela). 

- Zahtevnost razumevanja, izpolnjevanja in interpretacije instrumentov. 
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2. ciljna skupina proučevanih primerov: otroci z MAS 

 

- Pred vključitvijo otrok z MAS v model SI-VP nismo spremljali njihovega neželenega 

vedenja v daljšem časovnem obdobju z namenom natančnejših podatkov osnovnega 

stanja (v raziskavi je bilo osnovno stanje beleženo od 1 tedna do 1 meseca glede na 

pogostost in intenziteto konkretne oblike neželenega vedenja otroka z MAS).     

- Po zaključenem modelu SI-VP smo izvedli evalvacijo njegove učinkovitosti, medtem 

ko njenega ohranjanja v nadaljevanju nismo spremljali tekom daljšega časovnega 

obdobja. 

- Na občasno odsotnost otrok z MAS iz šole zaradi bolezni nismo imeli vpliva in je 

variirala pri različnih otrocih z MAS. 

- Pri spremljanju napredka otrok z MAS s področja prilagojenega vedenja tekom 

vključitve v model SI-VP nismo ocenjevali njihovih kognitivnih sposobnosti in 

izraženosti MAS. 

- Na številne komponente VIZ okolja implementacije modela SI-VP nismo imeli vpliva 

(vrstniki, dinamika razreda, senzorni dražljaji iz okolja …). 

- Od staršev otrok z MAS ni bilo etično zahtevati, da se tekom vključitve v model SI-VP 

ne udeležujejo drugih obravnav pomoči, ne glede na morebiten vpliv na njegov učinek. 

 

3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

 

- Intervencijskega časa in kvalitete implementacije načel VP v domačem okolju s strani 

staršev otrok z MAS nismo merili.   

- Na številne komponente implementacije modela SI-VP v domačem okolju otrok z MAS 

nismo imeli vpliva (sorojenci, prostorske omejitve, družinska dinamika …). 
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Zaključek 

 

Raziskave kažejo, da je več komponent, ki prispevajo k učinkovitosti izobraževalnih modelov 

VP (Hayward idr., 2009). Učinkovitost predlaganega modela SI-VP temelji na vseh treh 

prepletajočih se proučevanih skupinah (SRP, otrok z MAS, starši). Na ravni izobraževalnega 

modela SI-VP za SRP-je je preplet teoretičnega in praktičnega vidika izobraževanja s podporo 

supervizije zagotovo eden izmed ključnih elementov njegove učinkovitosti in ga postavlja v 

ospredje pred ostalimi izobraževalnimi modeli v slovenskem prostoru. V mednarodnem 

prostoru se ustreznost supervizije v primerjavi z drugimi modeli VP lahko meri po njeni 

intenziteti in kvaliteti (Davis, Smith in Donahoe, 2002; Eikeseth idr., 2009). Učinkovitost 

modela SI-VP se izkazuje pri krepitvi predmetno specifičnega področja kompetentnost SRP-

jev, z namenom implementacije z dokazi podprte prakse poučevanja v sklopu specialno 

pedagoške obravnave otrok z MAS v VIZ okolju.  

 

Na ravni proučevane skupine otrok z MAS je drug pomemben kriterij učinkovitosti modela SI-

VP intenziteta njihove obravnave s strani SRP-jev. Čeprav se v tujini priporoča 

visokointenzivna obravnava, z minimalno 30 ur na teden ali več v obdobju dveh let (Eldevik 

idr., 2006; Lovaas, 1987), se je v sklopu predlaganega modela SI-VP pokazalo, da tudi 

nizkointenzivni VP po načelih ABA v kratkoročnem obdobju šestih mesecev lahko pomembno 

doprinese k napredku otrok z MAS.  

 

Tuje študije ob intenziteti izpostavljajo tudi druge pomembne kriterije učinkovitosti modelov 

VP, kjer poudarjajo načelo, da mora vsebina izobraževalnega programa VP do otroka z MAS 

celostno pokriti vsa področja njegovih primanjkljajev za čim večjo učinkovitost modifikacije 

neželenega vedenja (Lovaas, 2003). Posebnost modela SI-VP pred drugimi modeli pri tem 

kriteriju je v tem, da ne predvideva samostojnega programa dela z otrokom z MAS, temveč 

zgolj dopolnjuje VIZ kurikulum obstoječega šolskega sistema, pri čemer se na področju 

vedenjskih ciljev individualno osredotoča na otrokova ključna neželena vedenja. Individualna 

izbira prioritetnih vedenjskih ciljev s strani SRP-jev je za otroke z MAS v primeru modela SI-

VP tako zelo pomembna kot izbira primernega pristopa pri delu z njimi. Koncept 

individualizacije modela SI-VP sovpada s tujimi avtorji, ki opozarjajo, da se izbira tehnik 

učenja za otroke z MAS ne sme pojaviti kot ''kuharska knjiga z recepti'', temveč se mora 

vseskozi ohraniti razumevanje metode, izhajajoče iz analize vedenja otroka z MAS, procesa 

opazovanja ter načrtovanja dela z njim (Fovel, 2002). K razvoju vse bolj individualiziranih 
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protokolov obravnave otrok z MAS spodbujajo različni strokovnjaki (Sherer in Schreibman, 

2005).  

 

Čeprav je eden izmed kriterijev učinkovitosti tradicionalnih modelov VP implementacija VP 

do otrok z MAS v domačem okolju (Hayward idr., 2009), smo v predlaganem modelu SI-VP 

naredili korak naprej k naprednejšim modelom izobraževanja o VP, ki temeljijo na šolskih 

modelih in se postopno pomikajo k naravnim oblikam učenja otrok z MAS v skupinski 

dinamiki. Vključitev VP v VIZ okolje sovpada z najnovejšimi trendi v smeri izobraževanja 

pedagoških strokovnih delavcev s področja VP za delo z otroki z MAS v svetu in v tem 

kontekstu posredno pomembno pripomore k razbremenitvi staršev otrok z MAS. Otrok se 

veliko časa uči in razvija v kontekstu lastne družine, tako je smotrno, da učne tehnike za delo z 

njim prenašamo tudi v domače okolje (Dunst, Bruder, Trivette, Raab in McLean, 2001). 

Pomembna je njihova vključenost, medsebojno sodelovanje, komunikacija, implementacija in 

evalvacija vsebin v sklopu IP-ja ter razumevanje posebnih potreb otrok z MAS tekom celotnega 

procesa obravnave (Mislan, Kosnin in Yeo, 2009).  

 

Z nadaljnjimi raziskavami bi bilo smiselno podrobneje proučiti zaznane ovire in dejavnike k 

izvajanju z dokazi podprtih specifičnih pristopov poučevanja na šolah, kar bi bil pomemben 

korak k razvoju kvalitetne šolske prakse vseh OPP (Kasari in Smith, 2013). Na ravni 

predlaganega modela SI-VP bi se morali osredotočiti predvsem na proučitev medsebojnih 

razmerij različnih komponent (npr. količina supervizije, razmerje teorije in prakse, intenziteta 

sodelovanja z drugimi strokovnjaki, intenziteta vključitve staršev, ipd.) ter raziskati, v kakšnem 

sestavu prinašajo največji učinek modela SI-VP. Njihova proučitev in primerjava z drugimi 

modeli VP bi lahko predstavljala izhodišče za njegovo modifikacijo z namenom čim bolj 

uspešne implementacije v slovenski prostor.  

 

SRP-ji potrebujejo visoko kvalitetno prakso, dober delovni odnos med univerzo in podporo šole 

ter možnost vodenja na delovnem mestu v obliki supervizije (Brownell, Ross, Colón in 

McCallum, 2005). Da bi v prihodnje dosegli čim večjo učinkovitost na področju izobraževanja 

SRP-jev, bi se morali zgledovati po tistih modelih izobraževanja, ki vključujejo intenzivne in 

interaktivne postopke usposabljanja, kot so različne oblike praktične učne dejavnosti, možnost 

coachinga, modelno učenje, vključitev prakse in možnost povratnih informacij (Swiezy, Stuart 

in Korzekwa, 2008).  

 

http://journals.sagepub.com/author/Brownell%2C+Mary+T
http://journals.sagepub.com/author/Ross%2C+Dorene+D
http://journals.sagepub.com/author/Col%C3%B3n%2C+Elayne+P
http://journals.sagepub.com/author/McCallum%2C+Cynthia+L
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swiezy%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18775377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stuart%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18775377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Korzekwa%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18775377
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Možnosti specializiranih oblik izobraževanja za delo z otroki z MAS so pomanjkljive (Dymond 

idr., 2007), potreba po večjem številu dobro pripravljenih strokovnjakov pa je velika (Simpson, 

LaCava in Graner, 2004). Model SI-VP predstavlja pomemben doprinos za slovenski 

izobraževalni prostor SRP-jev, kot tudi upošteva realne možnosti za vnos VP v obstoječ 

slovenski sistem VIZ za otroke z MAS in možnost vključitve njihovih staršev. Vključitev 

modela SI-VP v slovenski prostor je nujna, saj implementacija tujih izobraževalnih modelov 

zaradi kadrovskih, finančnih, organizacijskih in drugih razmakov ni realna. Rezultati, 

pridobljeni v sklopu našega doktorskega dela, lahko v prihodnje pomembno prispevajo k 

razvoju visokega šolstva, kjer lahko ugotovitve koristijo kot osnova za oceno in opredelitev 

ustreznih predmetno specifičnih kompetenc SRP-jev za delo z otroki z MAS oziroma so lahko 

opora pri morebitni prenovi predmetnika študijskega programa specialne in rehabilitacijske 

pedagogike v smislu vključitve vsebin s področja VP in MAS. Model SI-VP prav tako lahko 

predstavlja iztočnico za presojanje učinkovitosti implementacije novo pridobljenega znanja 

SRP s področja VP v prakso, prav tako se lahko izkorišča v namene sistematične vključitve in 

načrtovanja dela s starši otrok z MAS v sklopu podpornega vedenjskega načrta znotraj IP-ja 

oziroma koristi kot pripomoček za oceno stanja vedenja otrok z MAS in načrtovanja učnega 

dela SRP-jev v VIZ praksi.  

 

Edukacija strokovnjakov, ustrezna obravnava otrok z MAS na šolah ter opolnomočenje njihovih 

staršev je tako povezana s številnimi večplastnimi konteksti in ni izoliran pojav, ki bi bil odvisen 

od enega posameznika ali ene ustanove. V ospredje prihaja potreba po vse tesnejšem 

sodelovanju med različnimi sistemi (področje VIZ, področje zdravstva, področje socialnega  

varstva, domače okolje in okolje širše skupnosti) za čim večjo učinkovitost obravnave 

vedenjske problematike otrok z MAS. 
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8 PRILOGE 

 

PRILOGA 1 

 

Podporni vedenjski načrti otrok z MAS  

 

Vsak podporni vedenjski načrt temelji na preoblikovanju prioritetnega neželenega vedenja 

otroka z MAS, ki ga po mnenju SRP in starša otroka z MAS najbolj ovira v vsakodnevnem 

funkcioniranju in je tako prisotna potreba po modifikaciji vedenja v socialno sprejemljivejše ob 

vzporednem poučevanju novih veščin.  

 

Uporaba načel VP pri implementaciji podpornega vedenjskega načrta s strani SRP: 

- načela VP: v ospredju načelo ojačevanja, poljubna izbira med vsemi načeli VP, 

kjer izbira zavisi od potreb otroka; 

- prevladujoča tehnika učenja: spontano učenje; 

- oblika dela: individualna in skupinska oblika; 

- prostor: šolsko in domače okolje. 

 

Uporaba načel VP pri preoblikovanju prioritetnega neželenega vedenja v socialno 

sprejemljivejše in vzporedno poučevanje novih veščin za modifikacijo: 

- načela VP: opredeljena v podpornem vedenjskem programu; 

- prevladujoča tehnika učenja: opredeljena v podpornem vedenjskem programu; 

- oblike dela: individualna in skupinska oblika 

- prostor: šolsko in domače okolje.      

 

Tabela 135: Prikaz podpornega vedenjskega načrta otroka z MAS A 

Otrok: Otrok A Supervizor Datum načrtovanja 

Splošni podatki:  

Leto rojstva: 2005  

Vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oz. motnje, opredeljene v strokovnem mnenju: otrok z več motnjami, 

otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju, dolgotrajno bolan otrok 

Zdravstvene diagnoze: F84.0 Avtizem, F71.0 Duševna manjrazvitost (zmerna) 

VIZ: prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (v teku prešolanje v posebni 

program VIZ) 

Operativna opredelitev neželenega vedenja 

Jamranje, zavračanje zahteve (naloge), toženje o slabosti, potreba po opravljanju majhne in velike potrebe, 

bruhanje, odklanjanje hrane in pijače. 

Metoda ocenjevanja – zbiranje podatkov Funkcija neželenega vedenja 
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Opisna funkcionalna ocena 

 

Instrumentariji: ABC shema, zbiranje 

podatkov v sklopu preglednic beleženja 

vedenja, intervju s področja funkcionalne 

ocene, lestvica ocene motivacije, vprašalnik 

motečega vedenja, FAST, QABF, pogovor s 

strokovnimi delavci, intervju s starši. 

 

Funkcionalna analiza vedenja (izvedena v 

naravni situaciji). 

- pobeg pred zahtevo (novostmi, neznanimi 

dejavnostmi, tujimi ljudmi) 

- dostop do želenih predmetov  

- sprememba rutine 

 
 

Podpora okolja Učenje veščin in nadomestnih vedenj (opredelitev ciljnega 

želenega vedenja) 

Prehodi: 

- vključitev visoko želene aktivnosti 

v urnik, ki sledi neželenim/novim 

nalogam v obsegu 10 min 

- izbira (omejena izbira) ojačevalcev 

in želenih aktivnosti po uspešno 

opravljenem prehodu 

 

Splošno: 

- podpora in natančna razlaga 

novosti in manj prijetnih dogodkov 

(npr. zobozdravnik) – pomoč s 

pogovorom o tem, zakaj je treba 

potrpeti, kdaj je začetek in konec 

dejavnosti, kaj prijetnega bo 

sledilo, kako ponosni bomo nanj 

ipd. 

- jasna napoved in dolgoročna 

priprava vseh sprememb v šolskem 

urniku preko pogovora, uporabe 

vizualnih opor, video vsebin (odhod 

na izlete, prireditve) 

- individualna priprava na začetek 

plavalnega tečaja (celoten postopek 

poteka, materiali, naloge …) 

- napoved zaključka dejavnosti z 

materialom ali vizualno uro 

oziroma verbalnim navodilom in 

gesto (3,2,1 konec) 

- struktura dela za mizo s konceptom 

od leve proti desni (odlog v škatlo 

KONEC) 

- jasni prehodi 

- zahtevnejšim športnim gibalnim 

aktivnostim sledi ljuba aktivnost 

- visoka struktura dneva oziroma 

poteka daljše aktivnosti (vizualni 

urnik) 

- tekom dejavnosti ga pogosto 

pohvalimo za malenkosti (npr. kako 

lepo hodiš, kako pridno nosiš 

nahrbtnik, kako lepo skrbiš za 

sošolko...) 

- poskrbimo, da so nove aktivnosti 

zabavne in zanj atraktivne 

- učenje uporabe piktogramov 

- učenje izražanja tesnobe (diha, popije kozarec vode, 

stiskanje žoge …) 

- učenje novih oblik komunikacije (reagiranja) v 

primeru novosti (potrebujem ODMOR, ni mi všeč, ne 

želim …) 

- igre vlog 

- socialne zgodbe, slikanice/risanke/pravljice na temo 

- učenje aktivne uporabe osebnega urnika s sličicami (v 

urnik dodamo tudi sličice za vzpodbudo – kaj bo 

lepega videl, doživel, dobil, kaj ga bo razveselilo) 

- pogovor o vseh pozitivnih stvareh, ki jih bo 

aktivnost prinesla in kako bomo na to 

ponosni/veseli/navdušeni 

- spodbude k samosugestiji pozitivnih misli 

- vpeljava tablice ''prej –  potem''  in učenja sistema 

žetoniranja (zvezdice za posamezne etape) 

Strategije reagiranja v primeru pojava 

neželenega vedenje 

SRP obravnava po načelih VP, prilagoditve 

 NAČELA UČENJA 
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Zmanjšamo socialno pozornost, kolikor je to 

mogoče. Pokažemo tablico najprej → potem 

(prinesemo material, da vidi želeno 

dejavnost, ki sledi) – pokažemo na urnik, da 

sledijo nove dejavnosti in kdaj bo konec. 

Omogočimo nekaj dodatnega časa. 

Dejavnost prilagodimo (dolžino, zahtevnost) 

in vztrajamo, da jo izvede. V kolikor ni 

sodelovanja, pobudimo možnost odmora 

(omejimo z urico – 5 min). Ne silimo s 

hrano in pijačo, v kolikor je to čas malice 

(lahko zavrne in poje kasneje, ko je ponovno 

čas za obrok). Če anksioznost še narašča, 

umik v kotiček (ponudimo strategije 

premagovanja tesnobe in ga usmerimo k 

rutinski dejavnosti). Ko se popolnoma 

pomiri, ga pohvalimo in se vrnemo nazaj k 

nalogi. Ob zaključku naloge ojačamo 

poslušnost s socialnim motivatorjem. 

Tehnike preoblikovanja neželenega vedenja: 

- diferencialno ojačevanje opustitve neželenega 

vedenja (DRO) 

- ignoriranje 

 

Tehnike učenja novih veščin: 

- motivacija 

- ojačevanje (pozitivno ojačevanje, uporaba primarnih 

in sekundarnih ojačevalcev, socialno ojačevanje, 

generalizirani ojačevalci) 

- opore (vizualne, verbalne, modelno učenje, zapisane) 

- modelno učenje (od učitelja, video modelno učenje) 

- spontano učenje 

- analiza naloge in veriženje 

•  

• Sistem žetoniranja in možnost odmora:  

Otrok uporablja sistem žetoniranja za učenje novih veščin 

oziroma pri reševanju zahtevnejših nalog v razredu (cilj: 3–10 

žetonov). 

  

Ojačevanje: 

Otrok ima dostop do želenih motivatorjev, v kolikor se drži 

pravil/načrta glede poteka novih dejavnosti in sodeluje pri 

nalogah. Dobi jih ne glede na to, koliko časa je porabil za 

določeno nalogo. Nudimo hierarhijo ojačevanja (v primeru 

zahtevnejših nalog ponudimo možnost različnih materialnih in 

socialnih motivatorjev). 

  

Prilagoditve: 

- jasna, kratka in konkretna navodila 

- učiteljeva bližina 

- prilagoditev nalog po jasnih in predvidljivih korakih 

- večkratna ponovitev novih nalog, da pridobi zaupanje 

- pregled pravil/pričakovanj 

- čas za razmislek 

- redna komunikacija s starši 

- predvidljivost, urnik rutine 

- tablica najprej → potem 

Kriteriji Evalvacija Pridobitev soglasja in sodelovanje 

s starši 

Pogostost vedenja 

 

Intenziteta vedenja: 

1 – blaga: jamra, toži, odhaja stran od 

naloge. 

 

2 – zmerna: joče, odide na stranišče, kjer 

opravi veliko potrebo. 

 

3 –  izrazita: je obupan, odide na stranišče in 

opravi veliko potrebo, po tem prične z 

bruhanjem. 

 

Dolžina trajanja vedenja: v minutah. 

 

 

 

Spremljanje in 

vrednotenje napredka:  

- direktno 

opazovanj

e 

- grafi 

- formularji 

za dnevno 

beleženje 

vedenja 

- formularji 

za 

mesečno 

beleženje 

vedenj 

- samonadz

or 

Starši:  

- Podajo soglasje za 

obravnavo z otrokom po 

modelu VP. 

 

Vloga staršev pri delu z otrokom v 

domačem okolju: 

- generalizacija znanja iz 

šolskega okolja v domače 

okolje 

- poudarek na naravnem 

učenju, vključitvi 

sorojencev in širšega 

okolja 

 

Sodelovanje s strokovnimi delavci:  

vsi zaposleni, ki delajo z otrokom 

ali kakorkoli prihajajo v stik z njim, 

so seznanjeni, kako odreagirati. 
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Tabela 136: Prikaz podpornega vedenjskega načrta otroka z MAS B 

Otrok: Otrok B Supervizor Datum načrtovanja 

Splošni podatki:  

Leto rojstva: 2004  

Vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oz. motnje, opredeljene v strokovnem mnenju: otrok z več motnjami, 

otrok s težjo motnjo v duševnem razvoju, dolgotrajno bolan otrok 

Zdravstvene diagnoze: avtizem v otroštvu F84.0, duševna manjrazvitost F72.1, krvavitev v možganovini 

zaradi porodne poškodbe P10.1, višina nosečnosti med 20 in 25 tednom O09.3 

VIZ: posebni program VIZ 

Operativna opredelitev neželenega vedenja 

- potrkavanje in potresavanje predmetov, ki jih nosi tudi v usta (svinčnik, vrvica, slamica, vejica, 

trava ...);  

-  v roko (največkrat desno) prime predmet (lahko je v bližini –  npr. na mizi: svinčnik, palčka, ali 

ga gre namenoma iskat –  največkrat v koš za smeti: slamica, trak kartona, na sprehodu ali zunaj v 

atriju pa pobere po tleh: vejica, trava) tako, da ga drži s palcem zgoraj in med ostalimi prsti, 

predmet si najprej ogleduje tako, da ga potresava potem se zavleče v kot.   ;

 kot med vrata in steber in potrkava s predmetom po steni in vratih. Lahko pa prosto hodi po 

razredu in potrkava ob različne predmete (mizo, stol, radiator,...) pa tudi po osebah (s predmetom 

potrka po glavi in roki, lahko potrkava tudi s prsti). 

- frcanje sline se večkrat pojavi sočasno s potresavanjem in potrkavanjem: v ustih si nabere slino, 

ki jo položi na kazalec in frcne v prostor, to lahko naredi samo enkrat ali večkrat zaporedoma; 

- prijemanje stvari, ki so na tleh in dajanje v usta (vejice, smeti ...), trganje trave in dajanje v usta, 

venomer pobira stvari po tleh (na sprehodu ga za eno roko držimo, z drugo roko pa, takoj ko dobi 

priložnost, poseže po tleh, trga travo). 

Metoda ocenjevanja – zbiranje podatkov Funkcija neželenega vedenja 

Opisna funkcionalna ocena 

 

Instrumentariji: ABC shema, zbiranje podatkov v 

sklopu preglednic beleženja vedenja, intervju s 

področja funkcionalne ocene, lestvica ocene 

motivacije, QABF, pogovor s strokovnimi delavci, 

intervju s starši. 

 

Funkcionalna analiza vedenja (izvedena v naravni 

situaciji). 

- senzorna funkcija vedenja (samostimulacija) 

- nedružbena funkcija vedenja 

Podpora okolja Učenje veščin in nadomestnih vedenj (opredelitev 

ciljnega želenega vedenja) 

Splošna: 

- jasna struktura 

- zaposliti in zapolniti prosti čas 

- predčasna fizična preusmeritev (nežno 

potapka, poboža, kadar želi našo pozornost) 

- konstanta zagotovitev pozornosti učitelja 

 

V urnik redno vnesti naslednje aktivnosti: 

 

Potrkavanje in potresavanje predmetov: 

- igre žgečkanja, igre skrivanja, (ku-ku igre) 

- navezani traki po prostoru, ki jih prijema in 

se z njimi igra 

- igre z volno, vrvjo … 

- igranje na instrumente 

 

Frcanje   

sline: 

- igre z vodo (igra pod curkom vode, voda v 

lavorju in igra z igračkami, sedenje na stolu 

in močenje nog in rok v lavorju z vodo, 

Splošno: 

- direktna navodila 

- učenje obvladovanja jeze 

- trening socialnih veščin 

- učenje po modelu učitelja 

- širitev področja igre (milni mehurčki, igra z 

različnimi igračami …) 

 

Potrkavanje in potresavanje predmetov: 

- učenje igre na instrumente (na ksilofon, 

bobenček, tamburin, zvončkljanje), delo z 

različnim materialom (prelaganje, 

vstavljanje)  

 

Frcanje sline: 

- igra z vodo, mehurčki, pihanje s slamico v 

vodo, risanje s peno po ogledalu, gnetenje 

testa 
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lovljenje mehurčkov, pihanje s slamico v 

vodo ...) 

- gnetenje mokrega materiala (slano testo, pri 

delu v gospodinjski učilnici), delo s peno po 

ogledalu, mokri materiali za mizo 

 

Prijemanje stvari, ki so neprimerne in dajanje v usta: 

- uvedba grizala, s katerim potresava in 

ga daje v usta tudi na sprehodu (z eno 

roko naj se drži vozička, z drugo drži 

grizalo) 

- pogosto prijemanje (si sam drži v roki) 

in grizenje koruznih vafljev, prepečenca 

- vaje prijemanja, zlaganja, vtikanja, 

natikanja, prelaganja ... 

- pobiranje drobnih predmetov iz tal pri 

nalogah, kjer je to smiselno 

- strukturirati in v visoki meri v urnik 

vnesti obojeročne aktivnosti 

Strategije reagiranja v primeru pojava 

neželenega vedenje 

SRP obravnava po načelih VP, prilagoditve 

Odločno postavimo mejo: NE! Preusmeriti k 

materialom, ki so namenjeni tovrstnim vedenjem 

(glasbeni instrumenti, grizalo …). Ojačamo uporabo 

nadomestnih materialov s primarnimi in socialnimi 

motivatorji. V primeru izbruha umik v kotiček za 

pomiritev in odvzem neprimernih stvari, ki jih daje v 

usta. Blokiranje v primeru agresije (potrkavanje s 

predmeti po osebah). Ko se umiri, pobriše slino za 

sabo.   

 

NAČELA UČENJA 

 

Tehnike preoblikovanja neželenega vedenja: 

- diferencialno ojačevanje nezdružljivega 

vedenja (DRI)  

- diferencialno ojačevanje alternativnega 

vedenja (DRA) 

- poprava   

 

Tehnike učenja novih veščin: 

- motivacija 

- ojačevanje (pozitivno ojačevanje, uporaba 

primarnih in sekundarnih ojačevalcev) 

- oblikovanje 

- opore (učenje brez napak, vizualne, 

verbalne, modelno učenje) 

- učenje s preizkušnjami 

- spontano učenje 

- analiza naloge in veriženje 

 

Prilagoditve: 

- jasna, kratka, konkretna navodila 

- pogosti odmori / različne aktivnosti 

- učiteljeva bližina 

- redna komunikacija s starši  

 

Kriteriji Evalvacija Pridobitev soglasja in 

sodelovanje s starši 

Pogostost vedenja 

 

Intenziteta vedenja: 

 

1 – blaga: drugo osebo udari 1-krat in 1-krat frcne 

slino. 

 

2 – zmerna: drugo osebo udari 3-krat in 3-krat frcne 

slino. 

 

Spremljanje in 

vrednotenje napredka:  

- direktno 

opazovanje 

- grafi 

- formularji 

za dnevno 

beleženje 

vedenja 

Starši:  

- podajo soglasje 

za obravnavo z 

otrokom po 

modelu VP 

 

Vloga staršev pri delu z 

otrokom v domačem 

okolju: 
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3 – izrazita: drugo osebo udarja ponavljajoče 

zaporedoma in frca slino. 

 

 

 

 

- formularji 

za 

mesečno 

beleženje 

vedenja 

- generalizacija 

znanja iz 

šolskega okolja v 

domače okolje 

- poudarek na 

naravnem učenju, 

vključitvi 

sorojencev in 

širšega okolja 

 

Sodelovanje s strokovnimi 

delavci:  

Vsi zaposleni, ki delajo z 

otrokom ali kakorkoli 

prihajajo v stik z njim, so 

seznanjeni, kako 

odreagirati. 

 

Tabela 137: Prikaz podpornega vedenjskega načrta otroka z MAS C 

Otrok: Otrok C Supervizor Datum načrtovanja 

Splošni podatki:  

Leto rojstva: 2005  

Vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oz. motnje, opredeljene v strokovnem mnenju: otrok z več motnjami, 

otrok s težjo motnjo v duševnem razvoju, dolgotrajno bolan otrok  

Zdravstvene diagnoze: F72.1 duševna manjrazvitost na ravni težje MDR, F84.0 avtizem, G40.90 epilepsija 

VIZ: posebni program VIZ 

Operativna opredelitev neželenega vedenja 

Neželeno vedenje se prične z jamranjem, ki mu sledita jok in kričanje. Vedenje se stopnjuje v tekanje po 

prostoru, metanje predmetov (po navadi tistih, ki so kako povezani s tistim, kar želi dobiti). Sledi intenziven 

jok oziroma kričanje, grizenje zapestja, kolen; vseh delov telesa, ki so ji na dosegu. Grizenje je zelo 

intenzivno, saj ugriz zadrži dalj časa, ob tem kožo močno potegne in se včasih ugrizne do krvi. 

Metoda ocenjevanja – zbiranje podatkov Funkcija neželenega vedenja 

Opisna funkcionalna ocena 

 

Instrumentariji: ABC shema, zbiranje podatkov v 

sklopu preglednic beleženja vedenja, intervju s 

področja funkcionalne ocene, FAST, QABF, intervju 

s starši. 

Preplet različnih funkcij neželenega vedenja: 

- dostop do želenih predmetov/aktivnosti 

(predvsem dostop do konjev – možnost 

jahanja, TV, radio, računalnik, odhod na 

bazen …)  

- pobeg pred zahtevo (se želi izogniti drugi 

ponujeni aktivnosti ali nalogi) 

- iskanje socialne pozornosti (išče predvsem 

socialno pozornost varuhinje) 

- sprememba rutine 

Podpora okolja Učenje veščin in nadomestnih vedenj (opredelitev 

ciljnega želenega vedenja) 

- Prižgan računalnik, TV, radio sproži 

neželeno vedenje → v učilnici ne bo 

prižgane TV, računalnika, radia (izjema, 

če je to del učnega načrta). V primeru, 

da bo TV ali računalnik predstavljal 

motivator, bo ta časovno omejen z 

zvonjenjem.  

- Jasen vizualni urnik jahanja. Jahanje 

napovedano z ritualom (priprava, izhod 

iz šole ipd. je drugačno v primerjavi z 

ostalimi izhodi). Na aktivnost jo bomo 

opomnili  nekaj minut pred odhodom. 

- Izrečena prepoved je podprta z znakom 

(STOP). 

 

- učenje obvladovanja jeze (ugrizne v 

gumijast obroč, ščipa blazino …)   

- učenje funkcionalne komunikacije, da 

bi lahko sporočala svoje potrebe in želje 

na socialno sprejemljivejši način 

(potrebujem odmor – izmenjava kartice, 

potapka po rami, poda petko, daj daj, 

uporaba vizualne podporne 

komunikacije po metodi PECS za 

zahtevo motivatorjev in toalete)  

 

- učenje izbire  

 

- stop / prepovedano 
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- Obljub in dogovorov se jasno držimo in 

jih ne prelomimo. 

- Stalne rutine izpeljemo do konca 

oziroma napovemo spremembo v 

primeru prekinitve. 

- Prekinitev priljubljene aktivnosti 

napovemo z jasno napovedjo (3, 2, 1 

končano je). 

- Težave s spanjem sprožijo neželeno 

vedenje, tako se jasno držimo urnika 

spanja. 

- Napoved vstopa / izhoda novih oseb v 

oziroma izven učilnice. 

- Aktivnosti v sklopu pouka bodo kratke, 

z vmesnimi odmori in z veliko verbalne 

pohvale. 

- Uporaba tablice NAJPREJ/POTEM. 

- Omogočiti aktivnosti na šoli v povezavi 

s konkretnimi vseživljenjskimi 

nalogami (umazano perilo nese v 

pralnico …). 

- Povita zapestja na rokah. 

- Strukturirano ponujamo socialno 

pozornost (vsak dan 10 min konstantno 

individualno po kosilu čas samo zanjo). 

- Pogosto vnaprej nakažemo gesto petko, 

da pridobi pozornost na primeren način. 

 

- počakaj  

 

- učenje šolskih pravil 

 

Strategije reagiranja v primeru pojava neželenega 

vedenje 

SRP obravnava po načelih VP, prilagoditve 

Postopek za vsa ciljna vedenja – Blokiramo dostop 

do ojačevalcev. Podamo navodilo STOP, v kolikor je 

situacija nevarna in nemudoma ponudimo gumijasti 

obroč. Minimalna uporaba jezika. Navodila so stalna. 

Navodilo ponovimo 2-krat. Preusmeritev agresije na 

predmet izvajajo vsi: učiteljica, varuhinja, učiteljica 

OPB, vsi učitelji, ki so člani aktiva in starši. 

   

Izbruh:  

 

- Z neželenim vedenjem želi pridobiti 

predmet/dejavnost. 

 

Blokiramo dostop do želene aktivnosti/predmeta, vse 

dokler traja izbruh. Dovolimo otroku, da preusmeri 

agresijo v gumijasti obroč. Ponudimo oporo, da ga 

pridrži in vanj ugrizne.  

 

- Z neželenim vedenjem se želi izogniti 

aktivnosti/nalogi.  

 

Usmerimo h komunikacijski knjigi, da pove, kaj želi 

oziroma ponudimo oporo, da uporabi kartico 

‘‘potrebujem odmor’’ za 5 min. V kolikor je funkcija 

vedenja iskanje socialne pozornosti, le to zadržimo, 

kolikor je mogoče (ne vzpostavljamo očesnega stika, 

zmanjšamo verbalno komunikacijo ipd.). Navodilo 

podamo vsako minuto ‘‘lahko izmenjaš kartico 

potrebujem odmor’’ (zbiranje podatkov – izbruh je 

končan, ko je otrok na svojem mestu in ni prisotnega 

neželenega vedenja za 1 minuto). 

 

NAČELA UČENJA: 

Tehnike preoblikovanja neželenega vedenja: 

- diferencialno ojačevanje alternativnega 

vedenja (DRA)  

- diferencialno ojačevanje opustitve 

neželenega vedenja (DRO): interval (5 min, 

10 min, 15 min, 30 min, 60 min) 

- izključitev 

 

Tehnike učenja novih veščin: 

- motivacija 

- ojačevanje (pozitivno ojačevanje, uporaba 

primarnih ojačevalcev, urnik ojačevanja) 

- oblikovanje 

- opore (učenje brez napak, vizualne opore, 

fizične opore, verbalne opore) 

- učenje s preizkušnjami (DTT) 

- analiza naloge in veriženje 

- spontano učenje 

 

Funkcionalna komunikacija: 

- uporaba komunikacijske knjige za jasno 

izražanje želja (s tem se izognemo pojavu 

neželenega vedenja, ki nastane, ko je ne 

razumemo, kaj želi povedati) 

- funkcionalna komunikacija (potrebujem 

ODMOR) 

 

Prilagoditve: 

- jasna, kratka, konkretna navodila 

- pogosti odmori/različne aktivnosti 

- učiteljeva bližina 
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- Z neželenim vedenjem išče socialno 

pozornost otrok in učiteljev. 

 

Ponudimo funkcionalno komunikacijo (usmerimo h 

komunikacijski knjigi oziroma ponudimo fizično 

oporo, da potapka po rami, izmenja material ipd.). V 

primeru togotnega izbruha umik v sobo ‘‘time out’’. 

- redna komunikacija s starši (dnevna) 

- struktura prostega časa 

- predvidljivost (vizualni urnik rutine) 

- časovno in prostorsko določeno 

območje učenja 

- fizično preusmerjanje in vodenje 

- nagraditi in pohvaliti želeno vedenje 

Kriteriji Evalvacija Pridobitev soglasja in sodelovanje s starši 

Pogostost vedenja 

 

Intenziteta vedenja: 

1 – blaga: 1 – občasno 

zajoka, 2 – nakaže ugriz, 

3 – predmet vrže z nizke 

razdalje 

 

2 – zmerna: 1 – joka 

polovico časa izbruha, 

občasno zakriči, 2 – 

ugrizne se večkrat, a se 

ne poškoduje do krvi 

oziroma do modrice, 3 – 

predmet vrže preko 

prostora, a ne v osebo 

 

3 – izrazita: 1 – joka in 

kriči ves čas izbruha, 2 – 

grize se večino časa in se 

pri tem poškoduje do 

krvi ali modrice, 3 – 

predmet vrže v osebo  

 

Dolžina vedenja: 

zapisana v minutah. 

Spremljanje in 

vrednotenje napredka:  

- direktno 

opazovanje 

- grafi 

- formularji 

za dnevno 

beleženje 

vedenja 

- formularji 

za mesečno 

beleženje 

vedenja 

Starši:  

- podajo soglasje za obravnavo z otrokom po 

modelu VP 

 

Vloga staršev pri delu z otrokom v domačem okolju: 

- generalizacija znanja iz šolskega okolja v 

domače okolje 

- poudarek na naravnem učenju, vključitvi 

sorojencev in širšega okolja 

 

Sodelovanje s strokovnimi delavci:  

Vsi zaposleni, ki delajo z deklico ali kakorkoli 

prihajajo v stik z njo, so seznanjeni, kako odreagirati. 

 

Tabela 138: Prikaz podpornega vedenjskega načrta otroka z MAS D 

Otrok: Otrok D Supervizor Datum načrtovanja 

Splošni podatki:  

Leto rojstva: 2005  

Vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oz. motnje, opredeljene v strokovnem mnenju: otrok z zmerno motnjo v 

duševnem razvoju, dolgotrajno bolan otrok, težja govorno jezikovna motnja, avtizem 

Zdravstvene diagnoze: F84.0 avtizem, F71.1 duševna manjrazvitost 

VIZ: posebni program VIZ 

Operativna opredelitev neželenega vedenja 

- trga, mečka, žveči (občasno tudi pogoltne) papir 

- jemlje papir iz predalov, wc-ja, razreda in drugod 

- govori v angleškem jeziku in se umika v svoj svet 

- ni poslušen do sodelovanja pri nalogah, ki ga ne zanimajo 

- izbruh v primeru odvzema papirja (kričanje, metanje stvari, grizenje) 

Metoda ocenjevanja – zbiranje podatkov Funkcija neželenega vedenja 

Opisna funkcionalna ocena 

 

Instrumentariji: ABC shema, zbiranje podatkov v 

sklopu preglednic beleženja vedenja, intervju s 

področja funkcionalne ocene, intervju s starši. 

- senzorna funkcija (jemlje papir iz predalov, 

wc-ja, razreda in drugod; trga, mečka, žveči, 

občasno pogoltne, papir – iskanje senzornih 

taktilnih dražljajev)   

 

Občasno SRP opaža tudi: 

 

- iskanje socialne pozornosti 
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- pobeg pred zahtevo (govori v angleškem 

jeziku, neposlušnost) 

Podpora okolja, preprečitev pojava neželenega 

vedenja 

Učenje veščin in nadomestnih vedenj (opredelitev 

ciljnega želenega vedenja) 

Splošna podpora: 

- vizualna opora (tablica najprej→potem) in 

zagotovitev jasne in konsistentne strukture 

- dnevni urnik, ki mu pokaže, katere 

dejavnosti se bodo odvijale čez dan 

- jasna struktura dneva (minimalno število 

nestrukturiranih dejavnosti) 

- stalna in konkretna vizualna pravila  

- samostojna izbira motivatorja 

- uporaba vizualne ure za omejitev uporabe 

motivatorjev 

 

Naloge 

- Učenje v kratkih intervalih za mizo, ki jih 

postopno podaljšujemo v skladu z uspehom 

- Pričetek učenja z nizko zahtevo in želeno 

dejavnostjo za mizo ali v strukturirani 

skupinski situaciji in postopno povečanje 

zahtev 

- Postopna rotacija med različnimi nalogami 

 

Papir  

- V razredu omejimo papir na lokacijo, ki je 

otroku nedostopna (postopno izpostavljamo 

papir in ga učimo omejitve) 

- Redni dostop do aktivnosti, ki omogočajo 

zadovoljitev senzornih dražljajev na 

socialno primernejši način (sluz, plastelin, 

trganka kjer mečkamo papir in ga 

namakamo v lepilo,…) 

Otroka še posebej opazujemo, kadar je v 

bližini lokacije s papirjem (toaleta, 

umivalnik,…) 

- učenje funkcionalne komunikacije, da bi lahko 

sporočal svoje potrebe in želje na socialno 

sprejemljivejši način (potrebujem odmor – 

izmenjava kartice, ne želim, poglej, pridi k meni, 

pomagaj, struktura verbalne komunikacij s 

pomočjo vizualne podporne komunikacije po 

metodi PECS …)  

 

- učenje izbire  

 

- trening socialnih veščin za lažjo vključitev v 

skupino 

 

- stop/prepovedano 

 

- počakaj  

 

- učenje šolskih pravil 

 

- širitev področja igre: igre z novimi materiali, ki 

so po strukturi podobni prežvečenemu papirju  

 

- učenje uporabe papirja v smiselne namene 

(risanje, trganka, rezanje, oblikovanje iz papirja 

ipd.) 

 

- učenje strategij pomirjanja (vaje dihanja …) 

 

Strategije reagiranja v primeru pojava neželenega 

vedenje 

SRP obravnava po načelih VP, prilagoditve 

 

Manipulacija okolja, da bi zmanjšali neželeno 

vedenje. 

 

Papir – verbalno preusmerimo (stop ali počakaj). 

Navodilo: ''Izpljuni papir'' Blokiramo dostop do 

želene aktivnosti/stvari (papir). Otroku na urniku 

pokažemo, kdaj bo čas za to dejavnost (v kolikor 

nadaljuje z vedenjem, lahko tudi odstranimo žeton iz 

tablice za žetoniranje).   

 

Izbruh: Preusmeritev v kotiček, kjer lahko 

zagotovimo varnost. V kolikor to ni možno, umik 

ostalih otrok in skrb za varnost. Z otrokom ne 

vzpostavljamo očesnega stika. Otroku povemo, kaj 

naj naredi, da bo ravnal prav (sedi, ipd.). Ponudimo 

strategije za pomirjanje (vaje dihanja). Ko se umiri, 

ponudimo enostavno rutinsko dejavnost. Nato 

pohvala in ojačitev z motivatorjem.    

 

 

NAČELA UČENJA: 

Tehnike preoblikovanja neželenega vedenja: 

- diferencialno ojačevanje alternativnega 

vedenja (DRA)  

- diferencialno ojačevanje opustitve 

neželenega vedenja (DRO): interval (5 min, 

10 min, 15 min, 30 min, 60 min) 

 

Tehnike učenja novih veščin: 

- motivacija 

- ojačevanje (pozitivno in negativno 

ojačevanje, uporaba primarnih in 

sekundarnih ojačevalcev, urnik ojačevanja) 

- opore (vizualne, pokažemo s prstom, 

približamo material, verbalne) 

- učenje s preizkušnjami (DTT) 

- modelno učenje 

- spontano učenje 

•  

• Sistem žetoniranja in možnost odmora:  

Otrok uporablja sistem žetoniranja za učenje novih 

veščin oziroma pri reševanju zahtevnejših nalog v 
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Angleščina: Podamo jasno navodilo: ''Ni čas za 

angleščino, temveč ko bo na urniku.'' Pokažemo 

urnik in po potrebi uporabimo urico, da predstavimo 

odlog.   

 

Neposlušnost: Visoka verjetnost ponavljajočih se 

zahtev. Ponovimo osnovno navodilo približno vsako 

minuto. Z materialom prikažemo količino naloge ali 

uporabimo sistem žetoniranja oziroma peščeno uro za 

prikaz konca naloge. Otroku pokažemo tablico 

(najprej→potem). V primeru izrazite neposlušnosti 

zmanjšamo zahtevnost in število poskusov naloge, da 

bi bila končana, še preden dostopa do želene 

aktivnosti. Potrudimo se, da ne prekinemo aktivnosti, 

preden je vzpostavljena minimalna poslušnost otroka. 

V primeru pobega onemogočimo dostop do 

motivatorjev.  

Podamo navodilo (vsako minuto): lahko izmenjaš 

kartico ‘’potrebujem odmor’’. Odmor omejimo s 

peščeno uro (5 min), nato se vrnemo k prvotni nalogi.  

(Zbiranje podatkov: izbruh je končan, ko je otrok na 

svojem mestu in ni prisotnega neželenega vedenja 

vsaj za 1 minuto.) 

razredu (cilj: 3–10 žetonov). Otrok se trudi za 

motivatorje, med katerimi lahko prosto izbira. 

 

Ojačevanje: 

Otrok ima dostop do želenih motivatorjev, v kolikor 

se drži pravil glede papirja in sodeluje pri nalogah. 

Dobi jih ne glede na to, koliko časa je porabil za 

določeno nalogo.  

  

Funkcionalna komunikacija: 

- “želim še 1-krat” – prošnjo upoštevamo pri 

vseh zahtevah, kjer je to možno (lahko tudi 

za izmenjavo vseh 10 žetonov)   

- “želim odmor?” -  prošnjo upoštevamo pri 

vseh zahtevah, kjer je to možno (odmor 

omejimo in se vrnemo k zahtevi) 

 

Prilagoditve: 

 

- pogosto opominjanje na naloge, nudenje 

opore 

- struktura prostega časa 

- časovno in prostorsko določeno območje 

učenja (urnik za angleščino) 

Kriteriji Evalvacija Pridobitev soglasja in sodelovanje s starši 

Pogostost vedenja 

 

Intenziteta vedenja: 

1 – vzame papir (lahko z 

njim napolni žepe ali ga 

kopiči kje drugje) 

 

2 – vzame papir in z njim 

potresava ter maha pred 

očmi, se pozibava, skače, 

se oglaša 

 

3 – papir žveči v ustih 

(lahko ga tudi pogoltne) 

 

 

 

 

 

Spremljanje in 

vrednotenje napredka:  

- direktno 

opazovanje 

- grafi 

- formularji 

za 

beleženje 

vedenja po 

urah (3-urni 

formular) 

in dnevno 

beleženje 

vedenja 

- formularji 

za mesečno 

beleženje 

vedenja 

Starši:  

- podajo soglasje za obravnavo z otrokom po 

modelu VP 

 

Vloga staršev pri delu z otrokom v domačem okolju: 

- generalizacija znanja iz šolskega okolja v 

domače okolje 

- poudarek na naravnem učenju, vključitvi 

sorojencev in širšega okolja 

 

Sodelovanje s strokovnimi delavci:  

- Vsi zaposleni, ki delajo z dečkom ali 

kakorkoli prihajajo v stik z njim, so 

seznanjeni, kako odreagirati. 
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PRILOGA 2 

 

Ključni rezultati posameznih ciljnih skupin proučevanih primerov 

  

Zaporedno glede na raziskovalna vprašanja so predstavljeni ključni rezultati posameznih ciljnih 

skupin proučevanih primerov (implementacija modela SI-VP z vidika proučevane ciljne 

skupine: SRP – otrok z MAS – starši otroka z MAS), na podlagi katerih smo v doktorskem delu 

oblikovali sintezo ugotovitev najpomembnejših spoznanj znotraj iste ciljne skupine vseh štirih 

proučevanih primerov (A, B, C, D). 

 

1. ciljna skupina proučevanih primerov: SRP 

 

Samoocena splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti SRP o 

VP pri delu z otroki z MAS pred in po modelu SI-VP 

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljna skupina SRP A) 

 

Samoocena lastnega splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti o VP 

s strani SRP A pri delu z otrokom z MAS A v sklopu modela SI-VP na podlagi Lestvice za 

samooceno teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) s področja ABA (UK ABA Autism 

Education Competence Framework, 2011) kaže na znatne spremembe tako pri teoretičnih kot 

praktičnih kompetencah s področja VP. 

Prisotna je znatna sprememba v teoretičnem znanju s področja definicije, karakteristike in 

obsega VP (teorija: kompetenca razumevanja, da je VP po načelih ABA široko uporaben v 

smislu izbire ciljnih skupin populacije kot tudi njihovih ciljnih težav). Tovrstna sprememba v 

znanju SRP A lahko nakazuje na še vedno prisotno prevladujoče povezovanje VP po načelih 

ABA zgolj s področjem obravnave populacije avtizma, medtem ko se le ta uspešno uporablja 

tudi na drugih področjih po vsem svetu (npr. programi za izgubo telesne teže, obravnava motenj 

hranjenja, odvajanj od kajenja ipd.).  

Pri SRP A se je prav tako pokazala znatna sprememba v teoretičnem in praktičnem znanju s 

področja načel, postopkov in konceptov VP (teorija: kompetenca razumevanja diferencialnih 

dražljajev; praksa: kompetenca prepoznavanja diferencialnih dražljajev). Razumevanje 

diferencialnih dražljajev s strani SRP A po zaključenem modelu SI-VP predstavlja pomembno 

osnovo za ustrezno podajanje navodil otroku z MAS, prepoznavanje le teh pa omogoča kontrolo 
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nad njegovim vedenjem in osnovo za načrtno vzpodbujanje želenih odzivov, na podlagi česar 

lahko otroka poučuje nova vedenja.  

Pri SRP A se je pokazala znatna sprememba v praktičnem znanju s področja povečanja vedenja 

– utemeljitev cilja, izbira in spremljanje (praksa: kompetenca ocene vedenja z uporabo 

instrumentarijev; kompetenca uporabe kriterijev za učinkovitost).  

Pri SRP A se je prav tako pokazala znatna sprememba v praktičnem znanju s področja povečanja 

vedenja – strategije, ki temeljijo na posledicah (praksa: kompetenca uporabe vrste postopkov 

za izbiro potencialnih ojačevalcev; kompetenca prepoznavanja in izbire ojačevalcev ter načela 

ojačevanja).  

Pri SRP A se je pokazala znatna sprememba v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja – strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih, nadzor dražljajev in 

postopki (teorija: kompetence vzpostavitve kontrole dražljajev; praksa: kompetence uporabe 

opor).  

Pri SRP A se je prav tako pokazala znatna sprememba s področja teoretičnega znanja povečanja 

vedenja – kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic, 4-stopenjsko zaporedje in učenje 

kompleksnega vedenja (teorija: kompetence uporabe 4-stopenjskega zaporedja poučevanja). 

Ugotovitve kažejo na pomemben napredek v teoretičnem znanju SRP A s področja 

kombiniranja predhodnih dražljajev in posledic. Gre za nadgradnjo razumevanja osnovnih 

načel VP v smislu učenja sestavljenih oblik vedenja, ki so za otroka z MAS tudi ena izmed 

najzahtevnejših.  

Napredek SRP A po zaključenem modelu SI-VP se izkazuje tako na teoretični kot praktični 

ravni predmetno specifičnih kompetenc VP. Novo pridobljeno znanje predstavlja osnovo 

kvalitetne modifikacije vedenja otroka z MAS, predvsem s področja učenja novih veščin. SRP 

A v praksi prepozna lastno oporo, ki jo nudi otroku z MAS, ima uvid v pomen postopnega 

opuščanja le te ter spodbujanja njegove samostojnosti na poti k napredku. Znanje SRP A, kjer 

so se pokazale znatne spremembe,  je večinoma pred vključitvijo v model SI-VP ustrezalo ravni 

opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja, medtem ko je po zaključenem modelu SI-VP 

večinoma ustrezala ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda.  

Pri SRP A po zaključenem modelu SI-VP ni bilo prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in 

praktičnem znanju pri naslednjih področjih: povečanje želenega vedenja (pomen razvoja 

področja jezika), upad vedenja (obravnava, izbira in spremljanje; strategije, ki temeljijo na 

posledicah; strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih), merjenje vedenja in prikaz 

podatkov ter postopki za spremembo vedenja (posplošitev in vzdrževanje). Razloge za to bi 

lahko iskali v dejstvu, da je SRP A pred vključitvijo v model SI-VP lastno znanje predvsem pri 
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veliki večini kompetenc ocenil na najvišji možni ravni, tako več znatnih sprememb po 

zaključenem modelu SI-VP ni bilo mogoče pričakovati. Pri SRP A je po zaključenem modelu 

SI-VP v splošnem prisotnih več znatnih sprememb v znanju na teoretičnem področju v 

primerjavi s praktičnim področjem.  

 

Samoocena lastnega znanja s strani SRP A pri delu z otrokom z MAS A v sklopu modela SI-VP 

na podlagi Lestvice za mesečno samooceno strokovne kompetentnosti na treh področjih 

(splošne (generične) kompetence; splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju; 

predmetno specifične kompetence – vezane na področja VP) kaže na znatne spremembe 

predmetno specifičnih kompetenc s področja VP (kompetence: usposobljenost za preverjanje 

in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij; oblikovanje 

celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob 

upoštevanju okolijskih dejavnikov – fizičnih, socialnih, kulturnih).  

Znanje SRP A, kjer so se pokazale znatne spremembe,  je večinoma pred vključitvijo v model 

SI-VP ustrezalo ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja, medtem ko je po zaključenem 

modelu SI-VP večinoma ustrezalo ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda.  

 

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljna skupina SRP B) 

 

Samoocena lastnega splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti o VP 

s strani SRP B pri delu z otrokom z MAS B v sklopu modela SI-VP na podlagi Lestvice za 

samooceno teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) s področja ABA (UK ABA Autism 

Education Competence Framework, 2011) kaže na znatne spremembe pri teoretičnih 

kompetencah s področja VP. 

Prisotna je znatna sprememba v teoretičnem znanju s področja načel, postopkov in konceptov 

VP (teorija: kompetenca razumevanja definicije negativne ojačitve). Ojačevanje predstavlja 

enega izmed najpomembnejših načel VP, kjer običajno negativna in pozitivna ojačitev nastopata 

sočasno in vzdržujeta določeno vedenje. Tovrstna kompetenca nakazuje, da SRP B razume 

področje ojačitve vedenja otroka z MAS B s pomočjo posledic, ki neposredno sledijo vedenju 

in povečajo verjetnost pojava vedenja (želenega/neželenega) v prihodnosti. SRP B z negativno 

ojačitvijo krepi tista vedenja otroka z MAS B, ki sledijo umiku neprijetnih posledic (Kazdin, 

2005).         

 

Znanje SRP A, kjer se je pokazala znatna sprememba v znanju,  je pred vključitvijo v model 
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SI-VP ustrezalo ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja, medtem ko je po zaključenem 

modelu SI-VP ustrezalo ravni kritične refleksije, celostnega vpogleda.  

 

Ker je bila pri SRP B po zaključenem modelu SI-VP prisotna zgolj ena znatna sprememba v 

znanju, v nadaljevanju predstavljamo rahle spremembe v znanju. Pri SRP B so po zaključenem 

modelu SI-VP prisotne rahle spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju, večinoma pri 

posameznih kompetencah določenega podpodročja, občasno pa v celoti. V nadaljevanju 

izpostavljamo zgolj tista področja teoretičnega in praktičnega znanja, pri katerih je dosegel 

rahle spremembe v celoti pri vseh kompetencah:  

- področje načel, postopkov in konceptov VP (teorija: podpodročje vpliva okolja na 

vedenje, ojačevanje vedenja) 

- področje upada vedenja – utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje (teorija: 

podpodročje utemeljitve obravnave, definiranje ciljnega vedenja, spremljanje in 

spreminjanje ciljev; praksa:  podpodročje utemeljitve obravnave, definiranje 

ciljnega vedenja)  

- področje upada vedenja – strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih (teorija: 

podpodročje neodvisne ojačitve, praksa: podpodročje strategij, ki temeljijo na 

predhodnih dražljajih)  

- področje merjenja vedenja in prikaza podatkov (teorija: podpodročje prikaza 

podatkov; praksa: podpodročje postopkov merjenja vedenja, prikaza podatkov) 

- področje postopkov za spremembo vedenja – posplošitev in vzdrževanje (teorija: 

podpodročje vzdrževanja, posplošitve)  

- področje postopkov za spremembo vedenja – strategije uravnavanja (teorija: celotno 

področje kompetenc; opomba: področje ni razdeljeno na posamezna podpodročja)  

Pri SRP B so se po zaključenem modelu SI-VP torej pokazale rahle spremembe v teoretičnem 

znanju v celoti na področjih upada vedenja (utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje) in 

postopkov za spremembo vedenja (strategije uravnavanja) ter rahle spremembe v praktičnem 

znanju v celoti na področju merjenja vedenja in prikaza podatkov.  

 

Pri SRP B je po zaključenem modelu SI-VP v splošnem prisotnih več sprememb v znanju na 

teoretičnem področju v primerjavi s praktičnim področjem. Znanje je uspel prenesti v prakso 

na najvišji možni ravni le na določenih področjih oziroma njihovih podpodročjih: povečanje 

želenega vedenja – strategije, ki temeljijo na posledicah (podpodročje: vzpostavitev in izbira 

ojačevalcev), povečanja vedenja – strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih, nadzor 
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dražljajev in postopki (podpodročje: navodila), povečanja vedenja – kombiniranje predhodnih 

dražljajev in posledic, 4-stopenjsko zaporedje in učenje kompleksnega vedenja (analiza naloge 

in postopek veriženja), povečanja vedenja – pomen razvoja področja jezika ter upad vedenja – 

utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje (utemeljitev obravnave).  

 

Samoocena lastnega znanja s strani SRP B pri delu z otrokom z MAS B v sklopu modela SI-

VP na podlagi Lestvice za mesečno samooceno strokovne kompetentnosti na treh področjih 

(splošne (generične) kompetence; splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju; 

predmetno specifične kompetence – vezane na področja VP) kaže na znatno spremembo 

predmetno specifičnih kompetenc s področja VP (kompetenca: uporaba specialno pedagoških 

znanj za delo z OPP). Pri vseh ostalih kompetencah tovrstnega področja so bile prisotne rahle 

spremembe v zanju.  

 

Ugotovitve proučevanega primera C (ciljna skupina SRP C) 

 

Samoocena lastnega splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti o VP 

s strani SRP C pri delu z otrokom z MAS C v sklopu modela SI-VP na podlagi Lestvice za 

samooceno teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) s področja ABA (UK ABA Autism 

Education Competence Framework, 2011) kaže na znatne spremembe tako pri teoretičnih kot 

praktičnih kompetencah s področja VP. 

Prisotna je znatna sprememba v teoretičnem in praktičnem znanju s področja načel, postopkov 

in konceptov VP (teorija: kompetenca topografije; motivacijska dejavnost v povezavi s 

spremenljivo učinkovitostjo; definicija pomanjkanja in prenasičenosti; definicija 

diskriminativnega dražljaja. Praksa: kompetenca negativne ojačitve lastnega in otrokovega 

vedenja; primera primarne in sekundarne kazni lastnega in otrokovega vedenja; prepoznavanje 

učinkovitosti posledice; kompetenca primera diskriminativnega dražljaja otrokovega vedenja; 

prepoznavanje spremenljivk predhodnih dražljajev in posledic vedenja). 

Prisotne so znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja povečanja 

vedenja – utemeljitev cilja, izbira in spremljanje (teorija: kompetenca poznavanja in uporabe 

instrumentarijev za oceno vedenja. Praksa: kompetenca vodenja evidence podatkov). 

Ugotovitve kažejo na pomanjkanje predhodnih izkušenj SRP C na področju poznavanja 

različnih instrumentarijev, namenjenih oceni funkcioniranja otroka z MAS za optimalno 

načrtovanje VP in vodenje natančne evidence podatkov v praksi za načrtovanje in evalvacijo 

obravnave otroka z MAS.  
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Pri SRP C so prisotne znatne sprememba v teoretičnem znanju s področja povečanja vedenja – 

strategije, ki temeljijo na posledicah (teorija: kompetenca definicije diferencialne ojačitve; 

uporaba diferencialne ojačitve).  

Prav tako so se pokazale znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja – strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih, nadzor dražljajev in 

postopki (teorija: kompetenca vloge diferencialnega treninga; krepitev odzivov v sklopu 

diferencialnega treninga. Praksa: kompetenca pravilne predstavitve dražljajev in ojačevalcev; 

vzpostavitev dražljajev kot diskriminativnih dražljajev).  

V nadaljevanju so se pokazale znatne spremembe s področja teoretičnega in praktičnega znanja 

povečanja vedenja – kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic, 4-stopenjsko zaporedje in 

učenje kompleksnega vedenja (teorija: kompetenca vzbuditve ciljnega vedenja z 

diskriminativnim dražljajem; opredelitev posledic pri poučevanju; izvedba posledice v skladu 

z zahtevami programa; definicija naravnega učenja NET in naključnega učenja IT; opredelitev 

oblikovanja, opredelitev uporabe oblikovanja; definicija oblikovanja; operativna opredelitev 

ciljnega vedenja; definicija približka zaporednih vedenj. Praksa: kompetenca uporabe           4-

stopenjskega zaporedja za učenje; prepoznavanje težav pri uporabi 4-stopenjskega zaporedja; 

reakcija na odziv otroka ob neprimernem vedenju; uporaba opor in postopek odprave napak po 

programu; spontano učenje; vodenje podatkov; uporaba oblikovanja za nove oblike vedenja; 

upoštevanje navodil za izvedbo postopka oblikovanja; operativna opredelitev ciljnega vedenja; 

opredelitev približka končnemu vedenju; okrepitev zaporednega približka; določitev premika 

na naslednji približek; analiza kompleksnega ciljnega vedenja; uporaba postopka veriženja po 

programu).  

Pri SRP C so prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

povečanja vedenja - pomen razvoja področja jezika (teorija: kompetenca vpliva dejavnikov na 

komunikacijski sistem; intraverbalne spretnosti kot osnova pogovora. Praksa: individualizirana 

uporaba komunikacijskega sistema; primer komentarja). Odstopanja v razvoju komunikacije, 

predvsem socialne komunikacije, predstavljajo enega izmed ključnih kriterijev za postavitev 

diagnoze MAS, prav tako umestitev vsebin omenjenega primanjkljaja v načrt obravnave otroka 

z MAS pomeni neizogiben korak v kontekstu modifikacije neželenega vedenja.  

Pri SRP C so prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja upada 

vedenja – utemeljitev obravnave, izbira in spremljanje (teorija: kompetenca vodenja opisne 

funkcionalne ocene; neposredno ocenjevanje; neposredno ocenjevanje vsebuje ocenjevalne 

lestvice in intervjuje; definiranja ciljnega vedenja. Praksa: kompetenca vodenja in beleženja 

podatkov; uporaba meril uspešnosti; vodenje podatkov).  
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Znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju so prisotne tudi na področju upada 

vedenja – strategije, ki temeljijo na posledicah (teorija: kompetenca diferencialnega ojačevanja; 

postopek DRA in izničenje. Praksa: kompetenca upoštevanja navodil postopka diferencialnega 

ojačevanja; sledenje programu). 

Pri SRP C so prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s področja 

merjenja vedenja in prikaza podatkov (teorija: kompetenca podatkov začetnega stanja; meritve 

kot osnova učinkovite intervencije. Praksa: kompetenca uporabe pripomočkov za vodenja 

podatkov; dosledno zbiranje podatkov po navodilih; vodenje podatkov začetnega stanja; 

uporaba podatkov).  

Pri SRP C so prav tako prisotne znatne spremembe v teoretičnem in praktičnem znanju s 

področja postopkov za spremembo vedenja – posplošitev in vzdrževanje (teorija: kompetenca 

opredelitve vzdrževanja vedenja; pomen načrtovanja posplošitve; tipi posplošitve. Praksa: 

kompetenca zbiranja in spremljanja podatkov; povečanje števila dražljajev in krepitev 

pravilnega odziva).  

 

Sprememba ravni znanja SRP C je pri različnih področjih teoretičnega in praktičnega znanja  

različna in ustreza razponu (pred vključitvijo v model SI-VP: Nimam znanja s tega področja / 

znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: 

znanje je na ravni samostojnega izvajanja / znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega 

vpogleda). 

 

Če povzamemo vse ugotovitve, pri SRP C ugotavljamo pomemben napredek na raznolikih 

področjih načel VP, ki se prepletajo vse od teoretičnega do praktičnega znanja. V največjem 

obsegu so bile prisotne znatne spremembe v teoretičnem znanju s področja povečanja vedenja 

na kompetencah vzpostavitve kontrole dražljajev ter povečanja vedenja in znatne spremembe 

na kompetencah uporabe 4-stopenjskega zaporedja poučevanja. SRP C je pomembno 

napredoval v teoretičnem znanju ob vključitvi v proces izobraževanja v sklopu modela SI-VP 

ter slednje v veliki meri prenesel v prakso pri delu z otrokom z MAS.  

 

Samoocena lastnega znanja s strani SRP C pri delu z otrokom z MAS C v sklopu modela SI-

VP na podlagi Lestvice za mesečno samooceno strokovne kompetentnosti na treh področjih 

(splošne (generične) kompetence; splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju; 

predmetno specifične kompetence – vezane na področja VP) kaže na znatno spremembo 

predmetno specifičnih kompetenc s področja VP (kompetenca poznavanja vsebine in metodike 
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področja; pedagoško vodenje razreda in/ali skupine; organiziranje aktivnega in samostojnega 

učenja, usposabljanje učencev za učinkovito učenje; usposobljenost za preverjanje in 

ocenjevanje dosežkov učencev ter oblikovanje povratnih informacij; komuniciranje s 

strokovnjaki z različnih  VIZ področij; sodelovanje s starši). Pri vseh ostalih kompetencah 

tovrstnega področja so prisotne rahle spremembe v znanju. Gre za pomemben napredek vseh 

pomembnejših predmetno specifičnih kompetenc, ki so bistvene za kvaliteten in uspešno 

vpeljan VP do otrok z MAS. Rezultati kažejo pozitivne učinke modela IS-VP na znanje SRP C. 

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljna skupina SRP D) 

 

Samoocena lastnega splošnega teoretičnega znanja ter splošne praktične usposobljenosti o VP 

s strani SRP D pri delu z otrokom z MAS D v sklopu modela SI-VP na podlagi Lestvice za 

samooceno teoretičnega ter praktičnega znanja (kompetenc) s področja ABA (UK ABA Autism 

Education Competence Framework, 2011) kaže na znatne spremembe tako pri teoretičnih kot 

praktičnih kompetencah s področja VP. 

Po zaključenem modelu SI-VP je pri SRP D prisotna znatna sprememba v teoretičnem znanju 

s področja povečanja vedenja – utemeljitev cilja, izbira in spremljanje (teorija: definicija 

prioritetnih ciljev). 

Pri SRP D je prav tako prisotna znatna sprememba v teoretičnem in praktičnem znanju s 

področja povečanja vedenja – strategije, ki temeljijo na posledicah (teorija: poznavanje 

postopkov določitve potencialnih ojačevalcev. Praksa: kompetenca uporabe različnih sistemov 

žetoniranja; izročitev žetona; povezava med sistemom žetoniranja in ojačevalcem; žetoniranje 

po programu). SRP D je pridobil praktične kompetence, ki mu omogočajo primerno 

implementacijo načela ojačevanja. V ospredje prihaja jasno razumevanje postopne opustitve 

primarnega ojačevanja in prehoda na sekundarno ojačevanje s strani SRP D.   

Pri SRP D je prav tako prisotna znatna sprememba s področja praktičnega znanja povečanja 

vedenja – kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic, 4-stopenjsko zaporedje in učenje 

kompleksnega vedenja (praksa: kompetenca upoštevanja navodil za izvedbo postopka 

oblikovanja). Razumevanje in pravilna uporaba postopka oblikovanja SRP D omogoča, da 

otroka postopno, z ojačevanjem vmesnih približkov ciljnemu vedenju, vodi k cilju. Na takšen 

način lahko vzdržuje motivacijo otroka pri učenju in upošteva njegove sposobnosti, kar je še 

posebej uporabno pri  učenju kompleksnih vedenj. 

 

Če povzamemo, so pri SRP D v največji meri prisotne znatne spremembe v teoretičnem in/ali 
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praktičnem znanju pri različnih predmetno specifičnih kompetencah VP na naslednjih 

področjih: povečanje želenega vedenja – strategije, ki temeljijo na posledicah (podporočji: 

uresničevanje ojačitve – sistem žetoniranja; vzpostavitev in izbira ojačevalcev), povečanje 

želenega vedenja – utemeljitev cilja, izbira in spremljanje (podpodročje: utemeljitev ciljev), 

povečanje želenega vedenja – kombiniranje predhodnih dražljajev in posledic, 4-stopenjsko 

zaporedje in učenje kompleksnega vedenja (podpodročje učenja kompleksnih vedenj). SRP D 

je pomembno napredoval predvsem v praktičnem znanju s področja VP. 

 

Po drugi strani pri SRP D ni prisotnih znatnih sprememb v teoretičnem in praktičnem znanju 

pri naslednjih področjih: definicije, karakteristike in obseg VP; načela, postopki in koncepti 

VP; povečanje želenega vedenja – pomen razvoja področja jezika; upada vedenja – utemeljitev 

obravnave, izbira in spremljanje; upad vedenja – strategije, ki temeljijo na posledicah; upad 

vedenja – strategije, ki temeljijo na predhodnih dražljajih; merjenje vedenja in prikaz podatkov, 

postopki za spremembo vedenja – posplošitev in vzdrževanje; postopki za spremembo vedenja 

– strategije uravnavanja. 

 

Sprememba ravni znanja SRP D je pri različnih področjih teoretičnega in praktičnega znanja  

različna in ustreza razponu (pred vključitvijo v model SI-VP: nimam znanja s tega področja / 

znanje je na ravni opisovanja, (pre)poznavanja, posnemanja; po zaključenem modelu SI-VP: 

znanje je na ravni samostojnega izvajanja / znanje je na ravni kritične refleksije, celostnega 

vpogleda). 

Samoocena lastnega znanja s strani SRP D pri delu z otrokom z MAS D v sklopu modela SI-

VP na podlagi Lestvice za mesečno samooceno strokovne kompetentnosti na treh področjih 

(splošne (generične) kompetence; splošne (generične) kompetence v vzgoji in izobraževanju; 

predmetno specifične kompetence – vezane na področja VP) ne kaže znatnih sprememb v 

znanju. So se pa pokazale rahle spremembe v znanju pri splošnih (generičnih) kompetencah ter 

predmetno specifičnih kompetencah VP.  
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Vključevanje podpornega vedenjskega načrta SRP v individualiziran program otroka z 

MAS pred vključitvijo v model SI-VP   

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljna skupina SRP A)  

 

Ugotavljamo, da izbrane vsebine IP-ja otroka z MAS A, pripravljenega s strani SRP A, 

vključujejo določene elemente podpornega vedenjskega načrta. Področja smo posredno razbrali 

iz vsebine IP-ja, ki ni bila sistematično razdelana v smislu načrtne opredelitve in obravnave 

neželenega vedenja otroka z MAS, se pa vendarle povezuje s predvidenimi vsebinami vezanimi 

na podporni vedenjski načrt. IP otroka z MAS A vsebuje vsebine opredelitve neželenega 

vedenja in funkcioniranja otroka (operativna opredelitev neželenega vedenja), opredelitev 

okoliščin pojava vedenja (sprožilci neželenega vedenja), podporo okolja (vzdrževanje 

spremenljivk), učenje novih vedenj otroka z MAS (poučevanje alternativnih vedenj) ter 

prilagoditve (prilagoditve). Nikjer nismo zasledili funkcionalne ocene neželenega vedenja, 

opredelitve primernega ciljnega vedenja, strategij reagiranja učitelja za zmanjšanje neželenega 

vedenja ter strategije reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega vedenja.  

 

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljna skupina SRP B) 

 

Ugotavljamo, da izbrane vsebine IP-ja otroka z MAS B, pripravljenega s strani SRP B, 

vključujejo določene elemente podpornega vedenjskega načrta. IP otroka z MAS B vsebuje 

vsebine operativne opredelitve neželenega vedenja (opredelitev neželenega vedenja), 

funkcionalne ocene neželenega vedenja (vsebine opazovanja neželenega vedenja otroka in 

iskanja vzroka zanj),  sprožilce neželenega vedenja (opredelitev okoliščin pojava vedenja), 

vzdrževanje spremenljivk (opredelitev motivatorjev otroka z MAS), poučevanje alternativnih 

vedenj (učenje novih vedenj otroka z MAS in strategije ojačevanja želenega vedenja), 

prilagoditve (prilagoditve SRP in okoliščine umiritve otroka), strategije reagiranja učitelja za 

zmanjšanje neželenega vedenja (opora SRP ter strategije preprečitve neželenega vedenja otroka 

z MAS). IP je prav tako vključeval vsebine močnih področij otroka z MAS ter njegovih 

primanjkljajev in opredelitev napredka otroka z MAS, kar običajno zasledimo v globalni oceni 

vsakega IP-ja OPP. Nikjer nismo zasledili opredelitve primernega ciljnega vedenja ter strategij 

reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega vedenja.  
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Ugotovitve proučevanega primera C (ciljna skupina SRP C) 

 

Ugotavljamo, da izbrane vsebine IP-ja otroka z MAS C, pripravljenega s strani SRP C, ne 

vključujejo podpornega vedenjskega načrta, temveč zgolj določene elemente podpornega 

vedenjskega načrta. IP otroka z MAS C vsebuje vsebine operativne opredelitve neželenega 

vedenja (opredelitev neželenega vedenja), funkcionalna ocena neželenega vedenja (funkcija 

vedenja), opredelitev primernega ciljnega vedenja (cilji otroka s področja vedenja in učenja 

novih veščin), sprožilci neželenega vedenja (opredelitev okoliščin pojava vedenja), vzdrževanje 

spremenljivk (ohranjanje motivacije), poučevanje alternativnih vedenj (cilji otroka s področja 

vedenja in učenja novih veščin), prilagoditve (prilagoditve, opora SRP), strategije reagiranja 

učitelja v primeru pojava neželenega vedenja (reagiranje SRP v primeru pojava vedenja pri 

otroku). V sklopu IP-ja ni bilo vključenih vsebin s področja strategije reagiranja SRP za 

zmanjšanje neželenega vedenja.  

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljna skupina SRP D) 

 

Ugotavljamo, da izbrane vsebine IP-ja otroka z MAS D, pripravljenega s strani SRP D, 

vključujejo določene elemente podpornega vedenjskega načrta. IP otroka z MAS D vsebuje 

vsebine operativno opredelitev neželenega vedenja (opredelitev neželenega vedenja), 

vzdrževanje spremenljivk (opredelitev podpore okolja, vzdrževanja vedenja in upoštevanja 

vedenja otroka z MAS pri SRP delu), poučevanje alternativnih vedenj (učenje novih vedenj 

otroka z MAS), prilagoditve (prilagoditve), strategije reagiranja učitelja za zmanjšanje 

neželenega vedenja (eklektičen pristop SRP z elementi VP). Nikjer nismo zasledili vsebin s 

področja funkcionalne ocene neželenega vedenja, opredelitve primernega ciljnega vedenja, 

sprožilcev neželenega vedenja ter strategije reagiranja učitelja v primeru pojava neželenega 

vedenja. 

 

Prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljna skupina SRP A) 

 

Ugotovitve kažejo, da se prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otrokom z MAS A s 

strani SRP A v sklopu modela SI-VP odražajo na različnih ravneh. V ospredje prihaja pomen 

relevantnosti preteklih izkušenj SRP A s področja obravnave vedenja otrok na šoli. Klima na 
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šoli, kjer je zaposlen SRP A, je primerna. SRP A izpostavi predvsem dobro ozaveščenost in 

izkušnjo predhodne prakse s področja modifikacije vedenja. SRP A se je pričel samozavedati 

lastnih pomanjkljivosti v znanju, prav tako je postal bolj osredotočen na vedenje otroka z MAS 

ter VP dojel kot obliko pomoči pri šolskem delu, kar predstavlja glavno spoznanje SRP A. 

 

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljna skupina SRP B) 

 

Ugotovitve kažejo, da se prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otrokom z MAS B s 

strani SRP B v sklopu modela SI-VP odražajo na različnih ravneh. V ospredje prihaja pomen 

pridobitve novega znanja SRP B na raznolikih področjih: obravnava vedenja in implementacija 

VP  v prakso, večji pomen timskega pristopa, boljše sodelovanje s starši in njihovo 

zadovoljstvo, večji pomen beleženja vedenja in uporaba instrumentarijev, boljši napredek in 

vzdrževanje novega znanja otroka z MAS, pomen vedenja otroka z MAS za okolico in boljše 

sprejemanje, pomen objektivnega pristopa, izboljšanje veščin organizacije in komunikacije 

SRP B ter zadovoljstvo SRP B z novim načinom dela. Ugotovitve kažejo na raznolike prednosti 

na različnih ravneh, ki zajemajo vse od osebnostne in profesionalne rasti SRP B, pridobitve 

novih predmetno specifičnih kompetenc s področja VP, večje senzitivnosti do sodelovanja s 

starši in ostalimi strokovnimi delavci ter splošni vpliv na širše okolje.  

 

Ugotovitve proučevanega primera C (ciljna skupina SRP C) 

 

Ugotovitve kažejo, da se prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otrokom z MAS C s 

strani SRP C v sklopu modela SI-VP odražajo na različnih ravneh. SRP C je pridobil novo 

uporabno znanje s področja obravnave vedenja in ga prav tako implementiral  v prakso. Pri tem 

je še posebej izpostavil prednosti glede beleženja in zbiranja podatkov. Pri pedagoškem delu se 

je pri SRP C pokazala večja osredotočenost na vedenje otroka z MAS, kjer je beleženje odzivov 

otroka z MAS C pridobilo na pomenu. Vključitev SRP C v model SI-VP mu je posledično 

prinesla večjo zanesljivost pri delu. Zavedati se je pričel pomena vztrajnosti in doslednosti pri 

delu. Opaža, da VP prinaša večjo predvidljivost pri delu za otroka z MAS C, kar se odraža v 

obliki napredka v njegovem vedenju. Prav tako se je povečalo zavedanje SRP C glede pomena 

dobrega sodelovanja s starši (pomen vloge staršev, njihove želje po spremembi vedenja otroka 

z MAS v domačem okolju ter razumevanje podanih napotkov).  

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljna skupina SRP D) 
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Ugotovitve kažejo, da se prednosti implementacije VP pri šolskem delu z otrokom z MAS D 

s strani SRP D v sklopu modela SI-VP odražajo na različnih ravneh. V ospredje prihaja večja 

osredotočenost SRP D na vedenje otroka z MAS. SRP D opaža napredek na področju lastne 

kompetentnosti v smislu pridobitve novega znanja s področja obravnave vedenja in 

implementacija le tega  v prakso. Kot veliko prednost navaja uporabo  instrumentarijev ter 

nadaljnjo beleženja vedenja otroka. VP se je zanj v praksi izkazal kot zelo učinkovit, kar se 

ni odražalo zgolj v obliki napredka v vedenju otroka z MAS D, temveč prav tako v njegovi 

izjemni motivaciji do dela in povečani odzivnosti na podana navodila.  SRP D je na splošno 

pri implementaciji VP občutil zadovoljstvo in se ob tem dobro počutil. 

 

Težave implementacije VP pri šolskem delu z otroki z MAS s strani SRP  

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljna skupina SRP A) 

 

Težave pri razumevanju teoretičnega dela VP in implementaciji pridobljenega znanja v 

prakso pri šolskem delu z otrokom z MAS A s strani SRP A so vezane na področje iskanja 

primernega načina obravnave neželenega vedenja pri otroku z MAS A. Izvirajo iz 

subjektivnosti ocen vedenja s strani različnih sodelavcev, različnih perspektiv in občutljivosti 

na primanjkljaje otroka z MAS A. V skadu z VP večjo objektivnost dosežemo z beleženjem 

podatkov, pri čemer uporabljamo različne instrumentarije. SRP A se je soočal z različnimi 

težavami pri njihovi uporabi. Ob tem je bilo prisotno predvsem šibko razumevanje 

terminologije/izrazoslovja s področja VP, kar lahko nakazuje na njegove pomanjkljive 

predmetno specifične kompetence VP. Slednje deloma pojasni tudi njegove težave pri 

implementaciji načel VP v prakso, pri čemer mu največji izziv predstavlja  skupina otrok. K 

temu najverjetneje botrujejo šibke izkušnje na področju modifikacije vedenja v preteklosti, 

ne samo pri skupinskih oblikah poučevanja, temveč že na individualni ravni. Težave pri 

načrtovanju in evalvaciji podpornega vedenjskega načrta s strani SRP A kažejo na majhno 

število izkušenj s področja načrtovanja vedenja v sklopu IP-jev preteklih let. SRP A se je pri 

delu v razredu težje organiziral, predvsem pri beleženju podatkov, kar je izpostavil kot novost 

in odmik od stalne prakse poučevanja na šoli. SRP A je uvidel rešitev v obliki pomoči s strani 

dodatne osebe v razredu, kar bi lahko predstavljajo dolgoročno razbremenitev pri delu, 

pripomoglo k upadu njegove utrujenost ter omogočilo večjo povezanost tima. Timsko delo 

bi po drugi strani koristilo tudi otroku z MAS, saj bi se s tem vzpostavila možnost 

generalizacije znanja na različne osebe v VIZ okolju. Kljub začetnemu naporu SRP A v 
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smislu dodatnega dela in soočanja s težavami pri implementaciji VP v stalno prakso pri VIZ 

delu je SRP prišel do spoznanja, da VP zanj predstavlja pomembno pomoč pri delu. 

 

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljna skupina SRP B) 

 

Težave pri razumevanju teoretičnega dela VP in implementaciji pridobljenega znanja v 

prakso pri šolskem delu z otrokom z MAS B s strani SRP B so vezane na različna področja.  

SRP B ugotavlja, da mora biti pri implementaciji VP v razred bolj osredotočen na opazovanje 

vedenja otroka z MAS B, pri čemer težave, povezane z opazovanjem vedenja in učenjem, 

veže predvsem na  skupinsko dinamiko ter kurikulum poučevanja. SRP B izpostavi časovno 

stisko implementacije določenih načel VP, ki jo doživlja v povezavi z drugimi prioritetnimi 

cilji šolskega kurikuluma, kjer v ospredje postavlja poučevanje s področja skrbi zase.  

Poseben izziv mu predstavlja večja fleksibilnost, ki je potrebna pri načinu poučevanja veščin 

otroka z MAS B, pri čemer izpostavlja celoten proces, vse od področja začetnega opazovanja 

otroka, načrtovanja dela ter procesa izvedbe. Poudarja organizacijske težave glede beleženja 

podatkov. V procesu načrtovanja je zanj težavno predvsem načrtovanje generalizacije in 

intervencije v primeru krize. Slednje bi lahko pripisali temu, da imajo otroci z MAS 

pomembne težave na področju generalizacije, tako je učenje le te lahko še posebej zahtevno. 

Prav tako je obravnava vedenjske krize otroka z MAS lahko zelo intenzivna in kompleksna 

za reševanje, kar zahteva visoko kompetentnost s strani strokovnjaka. SRP B se po drugi 

strani čuti odgovornega za izvedbo programa ter zagotovitev varnosti otroka z MAS B. 

Izpostavi težave, povezane z delom s starši otroka z MAS B, kjer poudarja potrebo po dodatni 

pomoči, predvsem pri izpolnjevanju vprašalnikov za starše, za katere meni, da so zanje 

prezahtevni. SRP B je zadržan do pridobitve določenih osebnih podatkov s strani staršev, 

občuti splošno povečano potrebo po dodatnem delu in pomoči staršem.  

 

Ugotovitve proučevanega primera C (ciljna skupina SRP C) 

 

Težave pri razumevanju teoretičnega dela VP in implementacije pridobljenega znanja v 

prakso pri šolskem delu z otrokom z MAS C s strani SRP C so vezane na različna področja. 

SRP C izpostavi težave na področju razumevanja in opazovanja vedenja otroka ter posledično 

tudi implementacijo določenih načel VP v prakso (izpostavi načelo ojačevanja). SRP ima 

nekaj težav pri samem procesu opazovanja, predvsem pri uporabi instrumentarijev, v 

nadaljevanju pa pri iskanju načina obravnave neželenega vedenja otroka z MAS C in 
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navsezadnje prav tako procesa beleženja le tega. SRP C ima uvid v pomen celotnega procesa 

VP, kar je razvidno iz osebne mape, kjer razmišlja o vseh bistvenih korakih. 

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljna skupina SRP D) 

 

Težave pri razumevanju teoretičnega dela VP in implementacije pridobljenega znanja v 

prakso pri šolskem delu z otrokom z MAS D s strani SRP D so vezane na različna področja. 

SRP D izpostavi zahtevnost razumevanja vsebine instrumentarijev in časovno stisko glede 

njihove izpolnitve. Tovrstne težave navaja tudi v povezavi s starši otroka z MAS D. SRP D 

pogosto nima zadostne priložnosti po ustreznem opazovanju vedenja otroka, kar mu 

posledično predstavlja slabšo osnovo za nadaljnje načrtovanje dela, ki se kaže v obliki težav 

s področja implementaciji načel VP v prakso. SRP D še posebej izpostavi pomanjkljivo 

razumevanje in uporabo načela ojačevanja. Pomembno oviro pri delu mu je tekom modela 

SI-VP predstavljala občasna fizična odsotnost otroka ali njega samega zaradi bolezni. 

Posledično je imel SRP D pomanjkljiv stik s starši. SRP D občasno dvomi v lastno znanje in 

ima občutek, da je pri delu manj suveren. 

 

Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP 

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljna skupina SRP A) 

 

Ocena izvedbe izpeljanega modela SI-VP po posameznih srečanjih s strani SRP A je bila v 

splošnem ocenjena kot dobro organizirana. Vsebina izobraževalnega procesa modela SI-VP je 

iz njegovega vidika dobra, še posebej, ker ponuja veliko znanja s področja teorije in prakse. 

Organizacijska izvedba izobraževalnega procesa v skupinski obliki po oceni SRP A predstavlja 

pomembno prednost, saj omogoča izmenjavo znanja z drugimi SRP-ji. SRP A ocenjuje, da se 

je med izvedbo izobraževalnega procesa modela SI-VP dobro počutil in je v splošnem z 

modelom SI-VP zelo zadovoljen. SRP A po drugi strani dvostransko ocenjuje časovno 

organizacijo izobraževalnega procesa modela SI-VP (Tempo izobraževalnega procesa se mu 

zdi primeren, nekoliko manj je zadovoljen s časovnim urnikom izvedbe le tega, saj je ob petkih 

večkrat utrujen od celotedenskega pouka. Izpostavi prednost dolgoročne izvedbe celotnega 

izobraževalnega procesa v sklopu modela SI-VP, ki omogoča ponotranjenje novega znanja in 

je v primerjavi s kratkimi oblikami seminarjev iz njegovega vidika neprimerljivo boljša). Slabše 
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ocenjuje lokacijo izvedbe izobraževalnega procesa modela SI-VP, ki je po njegovem mnenju 

preveč oddaljena od kraja bivanja, kjer mu predvsem daljša vožnja predstavlja dodaten napor. 

SRP A navsezadnje meni, da model SI-VP prinaša veliko prednost in si želi, da bi se v prihodnje 

sistematiziral (''… Še vedno bi si želeli nek suport, možnost, da se še srečamo, da tudi za učence, 

ki niso vključeni v projekt izobraževanja, izoblikujemo nek skupen pristop dela, da postane 

pretok informacij med šolo, starši in zdravstveno ustanovo reden in da bi to postala neka rutina 

…''). 

 

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljna skupina SRP B) 

 

Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP B je bila v splošnem ocenjena kot dobro organizirana. Kot 

prednost je izpostavil, da izvedba modela SI-VP ponudi povezanost teorije in prakse ter 

omogoči možnost analize pridobljenega znanja. Izvedba izobraževalnega procesa je iz 

njegovega vidika potekala v varnem okolju, kjer se je načeloma dobro počutil. Še posebej je 

izpostavil pomen timske povezanosti udeležencev izobraževalnega procesa v sklopu modela 

SI-VP ter kompatibilnost z drugimi SRP-ji. SRP B slabše ocenjuje lokacijo in časovno izvedbo 

izobraževalnega procesa v sklopu modela SI-VP.  Napor mu predstavlja popoldanska oblika 

izobraževalnega procesa, še posebej med tednom, ki onemogoča možnost počitka po rednem 

delu v službi. Prav tako mu poseben napor predstavlja vožnja z avtomobilom do preveč 

oddaljene lokacije izobraževalnega procesa. Razlog za omenjeno težavo lahko najdemo v 

dejstvu, da je SRP B, poleg SRP A, glede na kraj prebivališča, tudi najbolj oddaljen udeleženec 

izobraževalnega procesa. SRP B je težavo reševal na svoj način, in sicer tako, da je čez noč 

prenočil v bližnjem kraju. SRP B po drugi strani poudarja, da je velikega pomena zagotovljen 

čas za supervizijo in omogočena možnost pogovora z drugim SRP-ji. SRP B je še posebej 

osvetlil zanj pomemben osebni doprinos v smislu občutka, da lahko premaga lastne omejitve 

in ima odprte možnosti nadaljnjega raziskovanja in sodelovanja.  

 

Ugotovitve proučevanega primera C (ciljna skupina SRP C) 

 

Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP C nakazuje na pomembno prednost v smislu dolgoročnega 

modela SI-VP. Le ta po oceni SRP C omogoča implementacijo teorije v prakso, kjer še posebej 

izpostavlja prednost praktičnega dela. SRP C ocenjuje vsebino izobraževalnega procesa v 
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sklopu modela SI-VP kot obsežno, dobro in predvidljivo. Po njegovem mnenju način izvedbe 

izobraževanega procesa modela SI-VP omogoča več raznolikih prednosti, kjer še posebej 

izpostavlja pomen supervizije in skupinsko obliko dela, ki ponuja timsko sodelovanje z drugimi 

SRP-ji. Kot slabost SRP C izpostavi časovno izvedbo izobraževalnega procesa v sklopu modela 

SI-VP, kjer v ospredje postavi občasno prehiter tempo dela in izrazi željo po nekoliko počasnejši 

in še dolgoročnejši izvedbi modela SI-VP. SRP C je v splošnem naklonjen modelu SI-VP in si 

želi z njim nadaljevati v prihodnosti.  

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljna skupina SRP D) 

 

Ocena izvedbe izpeljanega izobraževalnega procesa o VP v sklopu modela SI-VP po 

posameznih srečanjih s strani SRP D je bila v splošnem ocenjena kot dobro organizirana. SRP 

D nekoliko slabše oceni lokacijo izvedbe izobraževalnega procesa (kot najbolj utrujajočo 

izpostavi vožnjo). Po drugi strani SRP D izpostavi pomembno vrednost skupinske oblike 

izobraževalnega procesa (kot največjo ugodnost skupinskega dela izpostavi skupno reševanje 

težav, deljenje znanja, sprotno komunikacijo in izmenjavo izkušenj z drugimi SRP-ji). 

Izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP zanj predstavlja varno okolje, kjer čuti povezanost 

in pripadnost ostalim članom skupine. Meni, da skupina doprinese k večji objektivnosti dela. 

Največjo dodano vrednost pripisuje praktični obliki dela, kar model SI-VP po njegovem mnenju 

uvršča med edinstveno obliko izobraževalnega procesa, kakršnega še ni bil nikoli deležen. SRP 

D ocenjuje pripomočke in gradiva, pridobljena tekom izobraževalnega procesa modela SI-VP, 

kot strokovne in relevantne (power point gradivo, avdio gradivo ter konkretni pripomočki). 

Prav tako je naklonjen nadaljevanju izobraževalnega procesa modela SI-VP, predvsem v smislu 

možnosti nadaljnje pomoči, supervizije ter dodatnih vsebin kot oblike nadgradnje dosedanjega 

znanja. 

 

2. ciljna skupina proučevanih primerov: otroci z MAS 

 

Prisotnost neželenega vedenja (avto-heteroagresivno in samostimulirajoče vedenje) pri 

otrocih z MAS pred in po vključitvi SRP v model SI-VP (združeni RV6 in RV7) 

 

Ugotovitve proučevanih primerov v nadaljevanju temeljijo na rezultatih, pridobljenih s 

pomočjo ocenjevalne lestvice BPI-S, ter rezultatih, pridobljenih na podlagi opisne ocene 

konkretnega izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani SRP-ja v sklopu delovne 
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osebne mape pred in po vključitvi v model SI-VP. V nadaljevanju se bomo v večji meri 

osredotočili na tiste oblike neželenega vedenja otroka z MAS, pri katerih so se pokazale znatne 

spremembe v njihovi intenziteti in/ali pogostosti pojavljanja pred in po zaključenem modelu 

SI-VP.   

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljna skupina otrok z MAS A) 

 

S pomočjo lestvice BPI-S, izpolnjene s strani SRP A, smo ugotovili, da pri otroku z MAS A 

pred in po zaključenem modelu SI-VP ni prisotnega samopoškodbenega vedenja v nikakršni 

obliki.  

Čeprav sta agresivno/uničujoče in stereotipno vedenje pri otroku z MAS A pred vključitvijo v 

model SI-VP prisotni, po zaključku le tega ni zaznati znatnih sprememb s področja upada 

intenzitete in/ali pogostosti pojavljanja le teh. Je pa opazna manjša sprememba upada 

stereotipnega vedenja, ki se je pred vključitvijo v model SI-VP izražal v obliki 

hipersenzitivnosti na področju vonjanja predmetov, lastnega telesa (pogostost pred: približno 

1-krat/dan, pogostost po: manj kot 1-krat/mesec).  

Pri otroku z MAS A je bilo po drugi strani po zaključenem modelu SI-VP opazno blago 

povečanje agresivnega/uničujočega vedenja v obliki potiskanja drugih (pogostost pred: 

nikoli/ni težav, pogostost po: približno 1-krat/teden), ki ga pred vključitvijo v model SI-VP 

nismo zaznali. Avtorji poudarjajo, da se občasno lahko pojavi blago povečanje neželenega 

vedenja, preden otrok osvoji novo obliko vedenja, ki jo poučujemo.  

Otrok z MAS A je pomembno napredoval na področju konkretno izbranega neželenega vedenja 

(''cviljenje, jadikovanje, toženje, ki se postopno stopnjuje v bruhanje in kakanje''), načrtno 

preoblikovanega s strani SRP A v sklopu podpornega vedenjskega načrta. Po zaključenem 

modelu SI-VP je pri otroku z MAS A prisoten popoln upad vedenja na dveh ravneh (intenziteta, 

pogostost). Na podlagi opisa razberemo, da SRP A ob zaključku modela SI-VP ni deloval zgolj 

po načelu prilagajanja lastne prakse poučevanja v smislu preprečevanja  neželenega vedenja 

otroka z MAS A s strategijo izogibanja, temveč navaja, da je vedenje upadlo ne glede na 

zahtevne okoliščine, katerim je bil otrok z MAS A izpostavljen še naprej. Glede na to, da 

funkcija izbranega neželenega vedenja otroka z MAS A sovpada s pobegom pred zahtevo 

(oziroma izogibanja novostim), je SRP A pripravil otroka na postopno soočenje s 

spremembami, ga učil novih veščin za krepitev samozavest in ojačal uspešne poskuse soočanja 

z zahtevami.  
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Ugotovitve proučevanega primera B (ciljna skupina otrok z MAS B) 

 

S pomočjo lestvice BPI-S, izpolnjene s strani SRP B, smo ugotovili, da so pri otroku z MAS B 

po zaključenem modelu SI-VP prisotne znatne spremembe pri upadu samopoškodbenega 

vedenja s področja udarjanja s telesom (brez glave) z lastnimi rokami ali s katerim koli drugim 

delom telesa (intenziteta pred: zmerna, intenziteta po: blaga).  

Prav tako so prisotne znatne spremembe pri upadu agresivnega/uničujočega vedenja otroka z 

MAS B s področja tepenja (udarjanja) drugih (intenziteta pred: izrazita, intenziteta po: 

zmerna). V  nasprotju s tem napredkom se je po zaključenem modelu SI-VP, podobno kot pri 

primeru otroka z MAS A, pokazalo blago povečanje drugih dveh specifičnih področij 

agresivnega/uničujočega vedenja, tako imenovanih brcanje drugih (pogostost pred: manj kot 

1-krat/mesec, pogostost po: približno 1-krat/dan; intenziteta pred: blaga, intenziteta po: zmerna) 

ter grizenje drugih (pogostost pred: nikoli/ni težav, pogostost po: približno 1-krat/teden).  

 

Otrok z MAS B je pomembno napredoval na področju konkretno izbranega neželenega vedenja 

(''potrkavanje in potresavanje predmetov, ki jih nosi tudi v usta … frcanje sline, ki se večkrat 

pojavi sočasno s potresavanjem in potrkavanjem … prijemanje stvari, ki so na tleh in dajanje 

v usta''), preoblikovanega s strani SRP B v sklopu podpornega vedenjskega načrta. Po 

zaključenem modelu SI-VP je pri otroku z MAS B prisoten popoln upad vedenja na dveh ravneh 

(intenziteta, pogostost). Funkcija izbranega neželenega vedenja otroka z MAS B, razbrana iz 

opisne ocene SRP B, predstavlja senzorno funkcijo, kjer gre za iskanje zvočnih, taktilnih in 

vizualnih dražljajev iz okolja. Ker so se na področju stereotipnega vedenja otroka z MAS B 

pokazale zgolj blage spremembe v napredku, obstaja možnost, da slednji po zaključenem 

modelu SI-VP, še vedno skuša zadovoljiti potrebo po senzornih dražljajih s pomočjo neželenega  

vedenja. Ne glede na to je SRP B z vzporednim učenjem novih veščin, vzpostavitvijo strukture 

prostega časa ter spodbujanjem alternativnih socialno sprejemljivejših vedenj dosegel 

pomemben napredek v upadu intezitete in pogostosti pojavljanja izbranega neželenega vedenja 

otroka z MAS B, čeprav slednjega v času trajanja modela SI-VP ni uspel popolnoma izničiti.  
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Ugotovitve proučevanega primera C (ciljna skupina otrok z MAS C) 

 

S pomočjo lestvice BPI-S, izpolnjene s strani SRP C, smo ugotovili, da so pri otroku z MAS C 

po zaključenem modelu SI-VP prisotne znatne spremembe v upadu samopoškodbenega vedenja 

s področja grizenja samega sebe (intenziteta pred: izrazita, intenziteta po: zmerna).  

 

Izpostavljeno vedenje (grizenje samega sebe) prav tako predstavlja del izbranega konkretnega 

neželenega vedenja otroka z MAS C (… vedenje pri otroku se prične s sitnarjenjem … kar se 

stopnjuje v jok in kričanje. Začne tekati po prostoru, metati predmete … sledi intenzivno 

kričanje, valjanje po tleh, grizenje zapestja, kolen oz. vseh delov telesa, ki so ji na dosegu …),   

preoblikovanega s strani SRP C v sklopu podpornega vedenjskega načrta. Po zaključenem 

modelu SI-VP je pri otroku z MAS C prisoten upad vedenja na treh ravneh (pogostosti, trajanja 

in intenzitete). Funkcija tega vedenja predstavlja iskanje socialne pozornosti in občasno dostop 

do želenih predmetov, kar v primeru obravnave agresivnih oblik neželenega vedenja za 

strokovnjake predstavlja še večji izziv. Na podlagi opisne ocene SRP C razberemo, da je SRP 

C v ospredje vseskozi postavljal skrb za varnost. Ker je bilo vedenje otroka z MAS C v 

preteklosti utrjeno daljše časovno obdobje, je SRP C rešitve v kontekstu modifikacije vedenja 

iskal predvsem v tehnikah preusmeritve vedenja (v tem konkretnem primeru ''grizenja samega 

sebe'') iz lastnega telesa k varnim materialom (npr. grizalo). S pozitivnim pristopom je ojačeval 

uporabo nadomestnih oblik vedenja in otroka spodbujal, da ga postopoma prevzame. Ob tem je 

otroka vseskozi vzporedno poučeval novih veščin in različnih tehnik samoobvladovanja 

negativnih čustev. Iz podpornega vedenjskega načrta lahko razberemo, da je SRP C ob tem 

načrtoval strategije preprečitve neželenega vedenja, strategije reagiranja učitelja v primeru 

pojava neželenega vedenja, uporabo pripomočkov za obvladovanje le tega ter učenje bolj 

funkcionalnega vedenja.  

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljna skupina otrok z MAS D) 

 

S pomočjo lestvice BPI-S, izpolnjene s strani SRP D, smo ugotovili, da so pri otroku z MAS D 

po zaključenem modelu SI-VP prisotne znatne spremembe pri upadu samopoškodbenega 

vedenja s področja zaužitja predmetov, ki ne predstavljajo hrane (pogostost pred: približno    1-

krat/uro, pogostost po: nikoli/ni težav; intenziteta pred: zmerna, intenziteta po: blaga). 

Prav tako so pri otroku z MAS D po zaključenem modelu SI-VP prisotne znatne spremembe 

pri upadu stereotipnega vedenja naslednjih treh področij: ponavljajoči gibi rok ali prstov 
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(pogostost pred: več kot 1-krat/uro, pogostost po: nikoli/ni težav), dretje ali kričanje (pogostost 

pred: več kot 1-krat/uro, pogostost po: nikoli/ni težav), ter korakanja, skakanja, tekanja, 

odbijanja (pogostost pred: več kot 1-krat/uro, pogostost po: nikoli/ni težav).  

Zgoraj omenjen upad samopoškodbenega vedenja s področja zaužitja predmetov, ki ne 

predstavljajo hrane, je izjemnega pomena za otroka z MAS D. Področje prehranjevanja pri 

otrocih z MAS, zaradi vseh njihovih specifik, pogosto odraža raznolike težave (selektivnost, 

senzorne težave, nefleksibilnost, težnjo po togih ritualih prehranjevanja, uživanje neužitnih 

stvari …). S konkretnim neželenim vedenjem (zaužitje predmetov, ki ne predstavljajo hrane) 

otrok tvega varnost in lahko resno ogroža lastno zdravje. Zanj se je v tujini uveljavil izraz 

''PICA'' in po zadnjih raziskavah so prav vedenjske intervencije tiste, ki lahko zelo učinkovito 

prispevajo k njegovemu upadu (Call, Simmons, Mevers in Alvarez, 2015).   

 

Izpostavljeno vedenje (zaužitje predmetov, ki ne predstavljajo hrane) delno prav tako 

predstavlja del izbranega konkretnega neželenega vedenja otroka z MAS D (''trganje in 

žvečenje papirja'' ter ''prisotnost angleškega jezika''), preoblikovanega s strani SRP D v sklopu 

podpornega vedenjskega načrta. Po zaključenem modelu SI-VP je pri otroku z MAS D prisoten 

upad vedenja na dveh ravneh (pogostosti in intenzitete). Napredek na področju omenjenega 

izbranega neželenega vedenja bi lahko povezali z rezultati upada stereotipnega vedenja v sklopu 

lestvice BPI-S, saj SRP D navaja prav senzorno funkcijo tega vedenja (umik v svoj svet in 

pobeg pred zahtevo). Vedenje otroka z MAS D je po zaključenem modelu SI-VP bolj 

prilagojeno na obeh področjih izbranega neželenega vedenja, tako na področju samo-

poškodbenega vedenja ter stereotipnega vedenja. SRP D v sklopu opisne ocene prav tako navaja 

pomemben napredek s področja socialne komunikacije, kjer otrok z MAS D pogosteje in bolj 

funkcionalno uporablja slovenski jezik, posnema govor drugih, podaja pobude v smislu iskanja 

socialne pozornosti drugih otrok, komentira in poimenuje stvari iz okolja. SRP D ob tem 

izpostavlja velik uspeh otroka z MAS D na področju akademskih veščin, predvsem s področja 

branja in pisanja. Kljub zahtevni obliki obravnave neželenega vedenja otroka z MAS D je SRP 

D uspelo ohraniti delo z otrokom prijetno ter umestiti sprejemljivo mero neželenega vedenja 

(''prisotnost angleškega jezika'') v vsakodnevno delo (… z otrokom je zelo prijeto delati in je 

zelo učljiv. Angleščina mu je še zmerom ljuba in uživa v angleških       uricah …).   
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3. ciljna skupina proučevanih primerov: starši otrok z MAS 

 

Neželena vedenja otroka z MAS, ki staršem predstavljajo skrb in željo po preoblikovanju 

v socialno sprejemljivejša v sklopu modela SI-VP 

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljna skupina staršev otroka z MAS A) 

 

Staršem otroka z MAS A največjo skrb in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejše 

vedenje predstavlja neželeno vedenje, ki se pojavi pri soočanju s spremembami in prehodi v 

obliki (strnjen zapis: ''cviljenje, jadikovanje, toženje, ki se postopno stopnjuje v bruhanje in 

kakanje''). Težave soočanja s spremembami in prehodi za otroka z MAS A povzročajo veliko 

stisko, ki se odraža v njegovi negotovosti in tesnobi. Spremembe različnih ravni (prostor, ljudje, 

material, dejavnost …), ki sicer predstavljajo običajni del vsakdanjika, otroka z MAS A 

pomembno ovirajo v vsakodnevnem življenju. Posledično tovrsten primanjkljaj predstavlja 

resno težavo za njegove starše, kot tudi strokovnjake, ki z njim delajo. Načrtna priprava na 

spremembo, prilagoditev okolja, poučevanje novih veščin za premagovanje sprememb in 

primerno odzivanje SRP-ja ter staršev v primeru izbruha lahko predstavljajo rešitev. V okolju, 

ki je bolj strukturirano (npr. šolsko okolje) in ima jasno predviden urnik, lažje predvidimo 

spremembe in se soočamo z njimi. Glede na to, da ima otrok z MAS A pomembne primanjkljaje 

na področju vzpostavitve komunikacije, socialne interakcije ter je na splošno bolj stereotipen v 

vedenju, bi bilo smiselno skrbno načrtovati obravnavo, s katero bo SRP A in posledično tudi 

starš otroka z MAS A pričel postopno obvladovati spremembe in otroka pripravljati na različne 

prehode.             

 

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljna skupina staršev otroka z MAS B) 

 

Staršem otroka z MAS B največjo skrb in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejše 

vedenje predstavlja pojav izrazito kompleksnega neprilagojenega vedenja, ki se na določeni 

stopnji izkazuje v obliki bizarnega vedenja (strnjen zapis: ''potrkavanje in potresavanje 

predmetov, ki jih nosi tudi v usta … frcanje sline, ki se večkrat pojavi sočasno s potresavanjem 

in potrkavanjem … prijemanje stvari, ki so na tleh in dajanje v usta''). Izpostavljeno neželeno 

vedenje ogroža varnost otroka z MAS B, saj z vnašanjem neprimernih stvari v usta lahko resno 

škodi lastnemu zdravstvenemu stanju. Pri otroku z MAS B so prisotni pomembni primanjkljaji 

na celostnem področju razvoja, pri čemer so velika odstopanja prisotna že na osnovni ravni 
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področja senzorike. Otrok z MAS B ima zelo šibko razvito igro, pri čemer slednja prav tako 

temelji na senzorni ravni. To sovpada s konkretno izpostavljenim opisom igre z lastno slino in 

iskanjem različnih senzornih dražljajev (v obliki frcanja, mazanja, nabiranja sline ipd.). Glede 

na kompleksnost težav otroka z MAS B starši primerno izkazujejo skrb za učenje sprva 

primarnih ravni vedenja, ki se dotikajo njegove varnosti in področja senzorike ter šele kasneje 

učenje naprednejših veščin skrbi zase.  

 

Ugotovitve proučevanega primera C (ciljna skupina staršev otroka z MAS C) 

 

Staršem otroka z MAS C največjo skrb in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejše 

vedenje predstavlja neželeno vedenje, ki se odraža v obliki avtoagresije in heteroagresije 

(strnjen zapis: … vedenje pri otroku se prične s sitnarjenjem … kar se stopnjuje v jok in 

kričanje. Začne tekati po prostoru, metati predmete … sledi intenzivno kričanje, valjanje po 

tleh, grizenje zapestja, kolen oz. vseh delov telesa, ki so ji na dosegu …). Starši C se zavedajo, 

da otroku z MAS C ob tovrstnem vedenju ne smejo zagotavljati socialne pozornosti, vendar so 

nemočni v tem, kako to narediti. Otrok z MAS C je neželeno obliko vedenja razvil kot obliko 

komunikacije, s katero zahteva dostop do določenih stvari. Starši C menijo, da so ob pojavu 

neželenega vedenja nekompetentni in neopremljeni s strategijami obvladovanja. Še posebej 

izpostavljajo povezavo pojava neželenega vedenja z otrokovimi primanjkljaji (šibke 

komunikacijske veščine, težave z načrtovanjem aktivnosti, obsesivna vedenja) ter šibko 

strukturo domačega okolja. Menijo, da izpostavljeno neželeno vedenje otroka z MAS C 

pomembno ovira v vsakodnevnem življenju in nujno zahteva posebno skrb v smislu načrtnega 

preoblikovanja v socialno sprejemljivejše. Na prvo mesto postavljajo skrb za varnost otroka z 

MAS in varnost drugih ljudi ter izpostavijo lastno nemoč pri doseganju omenjenega cilja. 

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljna skupina staršev otroka z MAS D) 

 

Staršem otroka z MAS D največjo skrb in željo po preoblikovanju v socialno sprejemljivejše 

vedenje predstavlja neželeno vedenje, ki se odraža v dveh oblikah (strnjen zapis: ''togotni 

izbruhi'' in ''trganje in žvečenje papirja''). Prva oblika neželenega vedenja predstavlja togotne 

izbruhe, ki se pri otroku z MAS D v domačem okolju pojavijo ob različnih okoliščinah (otrok 

ne doseže želenega cilja, okolica ga ne razume, težave ob spremembah, ob prepovedih, pri 

prehodih, ob odvzemu motivatorja, ob zahtevah) in se odražajo v agresivnem vedenju 

(avtoagresija in heteroagresija). Tovrstno vedenje se večinoma pojavlja le v domačem okolju, 
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tako SRP D nima neposrednega vpliva nanj. Kadar se neželeno vedenje izrazito pojavlja le v 

domačem okolju, je pomoč s strani strokovnjakov iz VIZ institucije otežena (oteženo 

načrtovanje modifikacije vedenja, ni neposrednega vpliva z reakcijo nanjo, oteženo prilagajanje 

tujega okolja, manjši uvid v družinsko dinamiko, večja obremenjenost staršev ipd.). Na tem 

mestu v ospredje prihaja pomen fleksibilnosti dela strokovnjakov v smislu čim večje 

povezanosti s starši. Dolgoročne rešitve lahko iščemo v možnostih občasnega obiska oziroma 

dela na domu, intenzivnejši vključitvi staršev, opolnomočenju staršev ter pogosti in kvalitetni 

komunikaciji z njimi.  

Druga oblika neželenega vedenja otroka z MAS D predstavlja vnašanje papirja v usta, žvečenje 

le tega in občasno požiranje. Tovrstno vedenje lahko škodi zdravstvenemu stanju otroka z MAS 

D. Starši navajajo, da predstavlja pomembno oviro tako v domačem kot tudi šolskem okolju.  

 

Sovpadanje izbora prioritetnega neželenega vedenja otroka z MAS za preoblikovanje v 

socialno sprejemljivejše s strani SRP in staršev v sklopu modela SI-VP 

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljni skupini staršev otroka z MAS A in SRP A) 

 

Izbor prioritetnega neželenega vedenja s strani SRP A v sklopu vprašalnika FAI-Functional 

Assessment Interview in staršev otroka z MAS A v sklopu prilagojene oblike vprašalnika ocene 

funkcije vedenja za starše (FAI parents –  Functional Assessment Interview parents) sovpada, 

pri čemer SRP A neželeno vedenje razdela po stopnjah naraščanja intenzitete. Glede na to, da 

starši A v sklopu strukturiranega intervjuja navajajo podobno stopnjevanje neželenega vedenja 

v domačem okolju (''… največ težav imamo pri novih stvareh, prehodih in večjih spremembah, 

takrat cvili, bruha in se pokaka …''), tudi sami opažajo skrb po preoblikovanju intenzivnejših 

oblik izbranega neželenega vedenja otroka z MAS A. Povzamemo lahko, da izbor prioritetnega 

neželenega vedenja otroka z MAS A za načrtno preoblikovanje v socialno sprejemljivejše s 

strani SRP A in staršev A sovpada. Izpostavljeno vedenje obojih je usklajeno. 

   

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljni skupini staršev otroka z MAS B in SRP B) 

 

Izbor prioritetnega neželenega vedenja s strani SRP B v sklopu vprašalnika FAI-Functional 

Assessment Interview in staršev otroka z MAS B (''potrkavanje in frcanje sline'') v sklopu 

prilagojene oblike vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše (FAI parents –  Functional 

Assessment Interview parents) sovpada, pri čemer SRP B neželeno vedenje dopolni še z 
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določenimi drugimi spremljajočimi vedenji ('' potrkavanje … potresavanje predmetov in 

trganje trave … frcanje sline …''). Čeprav starši na omenjenem vprašalniku konkretno ne 

izpostavljajo določenih oblik vedenja (kot npr. trganje trave), pa vendarle to vedenje lahko 

natančno zaznamo v predhodnem opisu neželenega vedenja na podlagi kliničnega opazovanja 

in metode strukturiranega intervjuja (… najtežje je, kadar nosi stvari v usta, npr. travo).  Starši 

otroka z MAS B in SRP B izpostavljajo predvsem tista vedenja, ki so najbolj moteča, najtežje 

obvladljiva ter nevarna. Glede na to, da oboji izpostavljajo enakovredne težave pri otroku z 

MAS B je načrtovanje modifikacije znotraj modela SI-VP zagotovo lažje in predstavlja boljše 

možnosti za čim večjo učinkovitost.     

 

Ugotovitve proučevanega primera C (ciljni skupini staršev otroka z MAS C in SRP C) 

 

Izbor prioritetnega neželenega vedenja s strani SRP C v sklopu vprašalnika FAI-Functional 

Assessment Interview in staršev otroka z MAS C (''avtoagresija, jok, kričanje'') v sklopu 

prilagojene oblike vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše (FAI parents –  Functional 

Assessment Interview parents) sovpada, pri čemer SRP C neželeno vedenje bolj podrobno opiše 

(''kričanje in jok – občasni jok, ki preide v kričanje, … grizenje rok in nog, predmetov –  grize 

se v zapestje in kolena, grize mizo, stol, … metanje in prevračanje predmetov – meče predmete, 

ki ropočejo, prevrne mizo, nato vse kar, ji pride pod roke, računalniški ekran, radio'').  

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljni skupini staršev otroka z MAS D in SRP D) 

 

Izbor prioritetnega neželenega vedenja s strani SRP D v sklopu vprašalnika FAI-Functional 

Assessment Interviw in staršev otroka z MAS D (''trganje in žvečenje papirčka'') v sklopu 

prilagojene oblike vprašalnika ocene funkcije vedenja za starše (FAI parents –  Functional 

Assessment Interview parents) sovpada, pri čemer SRP D neželeno vedenje dopolni še z 

določenimi drugimi spremljajočimi vedenji (''trganje in žvečenje papirja –  trga ves papir, ga 

daje v usta, žveči,…''mrtev'' – leže na tla, jezik po navadi ven, … govor v angleščini – govor 

spontan v neprestano angleškem jeziku, … ni motiviran – pravi NE, pospravi zvezke,… jok –  

neutolažljiv jok, ni ga moč potolažiti, ...agresija – brca, grize, meče predmete…''). Starši po 

drugi strani prav tako navajajo pridružena neželena vedenja v sklopu kliničnega opazovanja in 

metodo strukturiranega intervjuja – raziskovalno vprašanje št. 8 (''…najtežje je, kadar pride do 

izpada in se tolče po glavi in kriči …''). Izbor neželenega vedenja pri SRP D in starših otroka z 

MAS D sovpada. 
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Sovpadanje funkcionalne ocene izbranega neželenega vedenja otroka z MAS s strani 

staršev ter SRP v sklopu modela SI-VP 

 

V nadaljevanju predstavljene ocene neželenega vedenja otrok z MAS s strani staršev se vežejo 

na rezultate, pridobljene s pomočjo prilagojene oblike vprašalnika ocene funkcije vedenja za 

starše FAI parents –  Functional Assessment Interview parents, ter rezultate SRP-jev, 

pridobljene s pomočjo enega in/ali več vprašalnikov: vprašalnik MAS – Motivation assessment 

scale; vprašalnik QABF – Questions about behavioral function; vprašalnik FAST – Functional 

assessment screening tool.  

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljni skupini staršev otroka z MAS A in SRP A) 

 

Na podlagi ugotovitev opažamo sovpadanje ocene neželenega vedenja otroka z MAS A s strani 

staršev A z oceno neželenega vedenja podano s strani SRP A. Funkcija vedenja otroka z MAS 

A sovpada in predstavlja pobeg pred zahtevo ter dostop do želenih predmetov. Dodatno starši 

navajajo, da se v domačem okolju neželeno vedenje pojavi tudi v primeru spremembe rutine, 

kar lahko uvrščamo v že omenjeno funkcijo vedenja (pobeg pred zahtevo; v tem primeru pobeg 

pred spremembo, novostjo). Sovpadajoča funkcija vedenja je dobro izhodišče, da načrtovanje 

obravnave v domačem in šolskem okolju lahko sledi enakim načelom VP. Omenjeno izhodišče 

predstavlja lažje delo za starše otroka z MAS A v smislu direktnega sledenja dela SRP A s 

poudarkom na generalizaciji iz šolskega v domače okolje. Po drugi strani je načrtovanje dela z 

otrokom z MAS A za SRP A lažje, saj slednji lažje načrtuje obravnavo glede na lastne izkušnje 

okoliščin, ki vzdržujejo neželeno vedenje otroka z MAS v šolskem okolju.  

 

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljni skupini staršev otroka z MAS B in SRP B) 

 

Na podlagi ugotovitev opažamo sovpadanje ocene neželenega vedenja otroka z MAS B s strani 

staršev B z oceno neželenega vedenja, podano s strani SRP B. Funkcija vedenja sovpada in 

predstavlja iskanje senzornih dražljajev.   

 

Ugotovitve proučevanega primera C (ciljni skupini staršev otroka z MAS C in SRP C) 

 

Na podlagi ugotovitev opažamo sovpadanje ocene neželenega vedenja otroka z MAS C s strani 

staršev C z oceno neželenega vedenja, podano s strani SRP C. Funkcija vedenja sovpada in 



- 390 - 
 

predstavlja dostop do želenih predmetov/aktivnosti ter pobeg pred zahtevo. Dodatno pa starši 

ocenjujejo, da funkcija vzdrževanja neželenega vedenja v domačem okolju ustreza prav tako 

iskanju socialne pozornosti ter spremembi rutine. 

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljni skupini staršev otroka z MAS D in SRP D) 

 

Sovpadanja funkcije vedenja otroka z MAS D strani staršev in SRP D nismo mogli oceniti. Na 

podlagi ocene funkcije vedenja staršev D ugotavljamo, da slednji ne vedo, v kakšnih primerih 

se izbrano neželeno vedenje v domačem okolju pojavi (ni stalnega pravila), medtem ko v 

šolskem okolju ocena vedenja s strani SRP D ustreza senzorni funkciji vedenja. Starši otroka z 

MAS D so kljub temu prejeli napotke in vodenje s strani SRP D, da je vedenje lastnega otroka 

z MAS D v domačem okolju zmogel opazovati in ga kasneje obvladovati, kar nakazuje na vse 

večjo povezanost in dobro sodelovanje med njimi.  

 

Mnenje staršev glede obvladovanja neželenega vedenja njihovega otroka z MAS s strani 

SRP-ja, vključenega v izobraževalni proces v sklopu modela SI-VP 

 

Pri vseh proučevanih primerih smo se osredotočili predvsem na največje prednosti  (ocene 

staršev, ki ustrezajo kriteriju odlično) in največje pomanjkljivosti modela SI-VP (ocene staršev, 

ki ustrezajo kriteriju zelo slabo).  

 

Ugotovitve proučevanega primera A (ciljna skupina starši otroka z MAS A)   

 

Ocena zadovoljstva staršev otroka z MAS A glede vključitve v model SI-VP je dobra. Starši A 

ocenjujejo, da so zelo suvereni pri obvladovanju neželenega vedenja otroka z MAS A po 

zaključenem  modelu SI-VP. Prav tako so zelo pozitivno naravnani do vpeljave VP do otroka z 

MAS A kot prevladujočega načina dela. Napotke, prejete s strani SRP A o tem, kako obvladovati 

težavno vedenje otroka z MAS A, ocenjujejo kot zelo uporabne. Starši A sodelovanje s SRP A 

glede pomoči in načina dela z otrokom z MAS A ocenjujejo kot odlično na vseh ravneh (zelo 

dobra predstavitev in razlaga vedenjskega načrta, zelo dober način obvladovanja neželenega 

vedenja, način poučevanja novih veščin, način podajanja napotkov, pomoč pri pripravi učnega 

materiala, organizacija časa ter izraženost interesa in skrbi po pomoči).  Ocenjujejo velik 

napredek otroka z MAS A s področja šolskih veščin, socializacije, komunikacije, vodljivosti 

(poslušnosti), stereotipije, igre ter s področja težavnega vedenja. Razbremenitev v odnosu do 
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otroka z MAS A po zaključenem modelu SI-VP ocenjujejo kot veliko. Po drugi strani pa 

navajajo pomanjkljivost modela SI-VP, in sicer v smislu, da slednji zanje ni prinesel 

razbremenitve v odnosu do širše okolice. 

 

Ugotovitve proučevanega primera B (ciljna skupina starši otroka z MAS B)   

 

Ocena splošnega zadovoljstva staršev otroka z MAS B glede vključitve v model SI-VP je dobra. 

Starši B odlično ocenjujejo uporabnost prejetih napotkov s strani SRP B o tem, kako 

obvladovati težavno vedenje njihovega otroka. Prav tako odlično ocenjujejo sodelovanje s SRP 

B glede pomoči in načina dela z otrokom z MAS B na različnih področjih. Po zaključenem 

modelu SI-VP starši otroka z MAS B menijo, da je način obvladovanja neželenega vedenja 

njihovega otroka s strani SRP B v razredu odličen, prav tako način poučevanja novih veščin in 

pomoč pri pripravi učnega materiala. Starši B ocenjujejo dobro izraženost interesa in skrbi po 

pomoči za njihovega otroka. Otrok z MAS B je po njihovi oceni pomembno napredoval 

predvsem na področju težavnega vedenja. Po njihovi oceni je model SI-VP pomembno 

pripomogel k razbremenitvi stresa družine v odnosu do širše okolice. Starši B opozarjajo na 

nekatere pomanjkljivosti modela SI-VP. Poučevanje veščin otroka z MAS B se jim zdi v 

domačem okolju zelo zahtevno.  Prav tako opažajo šibak napredek pri otroku z MAS B na 

področju socializacije, vodljivosti (poslušnosti), agresije, stereotipije ter igre. 

 

Ugotovitve proučevanega primera C (ciljna skupina starši otroka z MAS C)   

 

Splošna ocena zadovoljstva staršev otroka z MAS C glede vključitve v model SI-VP je po 

zaključenem modelu SI-VP dobra. Starši ocenjujejo izkušnjo izpeljanega modela SI-VP kot 

odlično, kar bi priporočili tudi ostalim staršem. Vpeljava VP na šoli kot prevladujočega načina 

dela za njihovega otroka in družino se je zanje izkazala kot zelo pozitivna. Napotke o tem, kako 

obvladovati težavno vedenje njihovega otroka s strani SRP C, ocenjujejo kot zelo uporabne. 

Sodelovanje s SRP C glede pomoči in načina dela ocenjujejo kot odlično na vseh ravneh (zelo 

dobra predstavitev in razlaga vedenjskega načrta, zelo dober način obvladovanja neželenega 

vedenja, način poučevanja novih veščin, način podajanja napotkov, pomoč pri pripravi učnega 

materiala, organizacija časa ter izraženost interesa in skrbi po pomoči). Starši C ocenjujejo velik 

napredek otroka s področja socializacije, komunikacije, avtoagresije, stereotipije (ponavljajoča 

vedenja, obsesije, rituali, težave s spremembami) ter težavnega vedenja. Vključitev v model SI-

VP je staršem C prinesla veliko razbremenitev v odnosu do otroka z MAS C ter partnerskega 
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odnosa. Starši C opozorijo na nekatere pomanjkljivosti modela SI-VP v smislu velike 

zahtevnosti razumevanja in uporabe napotkov o tem, kako obvladovati težavno vedenje otroka 

z MAS C v domačem okolju. Upoštevanje navodil s strani SRP C se jim zdi zelo zahtevno, prav 

tako tudi samo poučevanje veščin otroka z MAS v domačem okolju.  

 

Ugotovitve proučevanega primera D (ciljna skupina starši otroka z MAS D)  

  

Ocena zadovoljstva staršev D glede vključitve v model SI-VP je po zaključenem modelu SI-VP 

dobra. Starši D ocenjujejo, da je bila izkušnja z vključitvijo v model SI-VP odlična, kar bi 

priporočili tudi drugim staršem. Starši D so prav tako zelo pozitivna naravnani do vpeljave VP 

do otroka z MAS D kot prevladujočega načina dela. Napotke o tem, kako obvladovati neželeno 

vedenje njihovega otroka s strani SRP D, ocenjujejo kot zelo uporabne. Sodelovanje s SRP D 

glede pomoči in načina dela ocenjujejo kot odlično na vseh ravneh (zelo dobra predstavitev in 

razlaga vedenjskega načrta, zelo dober način obvladovanja neželenega vedenja, način 

poučevanja novih veščin, način podajanja napotkov, pomoč pri pripravi učnega materiala, 

organizacija časa ter izraženost interesa in skrbi po pomoči). Starši D ocenjujejo velik napredek 

otroka s področja veščin socializacije, komunikacije, vodljivosti (poslušnosti) ter igre. Po 

zaključenem modelu SI-VP starši D čutijo veliko razbremenitev stresa do širše okolice. Po drugi 

strani izpostavijo pomanjkljivosti modela SI-VP v smislu težavne uporabe VP v praksi v 

domačem okolju. Še posebej zahtevno se jim zdi upoštevanja navodil s strani SRP ter prav tako 

poučevanja veščin otroka z MAS D v domačem okolju.  

 

 

 


