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POVZETEK 

Otroci s posebnimi potrebami s svojimi motnjami izstopajo iz družbe, zaradi česar je večja 

možnost, da bodo hitro označeni za drugačne v negativnem smislu. Posledica tega je lahko 

tudi izključitev iz družbenega okolja s strani pripadnikov družbe. Diplomsko delo raziskuje, 

ali kljub vsej zakonodaji, ki naj bi otrokom s posebnimi potrebami zagotavlja enakovredno 

vključitev v okolje, prihaja do socialne izključenosti. Teoretični del opredeljuje otroke s 

posebnimi potrebami in socialno izključenost. Navede razloge za socialno izključenost, 

spoznanja in mnenja različnih strokovnjakov o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v 

redne vzgojno-izobraževalne institucije ter strategije za lažje vključevanje otroka z avtistično 

motnjo v redni oddelek vrtca.  

Cilj raziskovalnega dela je bila analiza socialne vključenosti otroka s posebnimi potrebami, in 

sicer otroka z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, v programu s 

prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo. Raziskava je ugotavljala odnos 

vzgojiteljice do otroka s posebno potrebo, kako otrok deluje v skupini in ali je v oddelku 

popolnoma sprejet s strani vrstnikov ali le navidezno. Izvedena je bila z opazovanjem in 

uporabo sociometrične preizkušnje. Opazovanje je trajalo tri tedne in je temeljilo na sedmih 

spremenljivkah (pozitivne interakcije, negativne interakcije, spodbude s strani vzgojiteljic, 

interakcije z vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice, načrtovane dejavnosti, otroci izven 

skupine, otroci iz skupine). Rezultati opazovanja so predstavljeni v tabelah. Na podlagi 

sociometrične preizkušnje, kjer so otroci izbirali najboljše prijatelje, se je izračunal 

sociometrični status vsakega otroka. Izbire otrok so prikazane v sociometričnem grafu, kjer so 

razvidni tudi odnosi med otroki (enosmerni, dvosmerni). Raziskava ugotavlja, da se 

vzgojiteljica zelo trudi, da bi bil otrok s posebnimi potrebami enakovredno vključen v 

skupino, vendar kljub temu prihaja do razlik med njim in ostalimi otroki. Zaradi njegove 

motnje je velikokrat v svojem svetu in ne navezuje veliko stikov z ostalimi. Iz opazovanja je 

bilo razvidno, da ga otroci sprejemajo, vendar ga v svojo igro ne vključijo pogosto. Pri 

dejavnostih sodeluje, če so aktivne, drugače le opazuje ali pa se umakne v svoj svet in se 

prosto igra. Sociometrična tehnika ugotavlja, da se otrok v socialni strukturi skupine nahaja na 

obrobju.  

KLJUČNE BESEDE 

Socialna izključenost, otroci s posebnimi potrebami, vrtec, odnosi med vrstniki, otrokove 

pravice, avtistična motnja   



 
 

SUMMARY 

Children with special needs stand out from society, because of their disabilities. That makes 

them more likely to be quickly marked as different in a negative sense. This may also lead to 

the exclusion from the social environment by members of society. The diploma thesis 

examines if, despite all legislation that provides for children with special needs an equal 

inclusion in the environment, there still comes to social exclusion. The theoretical part defines 

children with special needs and social exclusion. It outlines the reasons for social exclusion, 

findings and opinions of various experts on the inclusion of children with special needs in 

regular educational institutions and strategies for facilitating the involvement of a child with 

autistic disorder in the regular kindergarten. 

The aim of the research work was to analyze the social inclusion of a child with special needs, 

namely a child with autistic disorder and a moderate intellectual disability, in a program with 

adapted implementation and additional professional help. The study determined the attitude of 

the educator to the child with a special need, how the child works in the group and if he is 

completely accepted by the peers or apparently. It was performed by observing and using 

sociometric test. The observation lasted for three weeks and was based on seven variables 

(positive interactions, negative interactions, incentives by educators, interaction with the 

educator/assistant teacher, planned activities, children outside the group, children from the 

group). The observation results are presented in tables. Based on a sociometric test, where 

children selected their best friends, was calculated the sociometric status of each child. The 

choices of children are shown in a sociometric graph, where we can see the relationships 

between children (one-way, two-way). The research finds that the educator is very keen to 

have a child with special needs equally included in the group, but nevertheless there are 

differences between him and the other children. Because of his disorder, he is often in his own 

world and does not have much contact with others. From observation, it was evident that 

children accept him, but they do not include him frequently in their game. He participate in 

the activities if they are active, otherwise he only observe or go back to their world and play 

freely. The sociometric technique notes that the child in the social structure of the group is 

located on the periphery. 

KEY WORDS 

Social exclusion, children with special needs, kindergarten, peer relationships, children's 

rights, autistic disorder 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC  

 

OPP – otrok/otroci s posebnimi potrebami 

OK – komunikativen otrok 

OZ – zadržan otrok  

VI – vzgojno-izobraževani 

ZUOPP – Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
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1. UVOD 
 

Socialno izključenost velikokrat povezujemo najprej z izključenostjo zaradi revščine, vere, 

kulture itd., manjkrat pa je govora o socialni izključenosti zaradi posebne potrebe. Pri 

obravnavi oseb s posebnimi potrebami smo prišli že do velikih sprememb, od zavračanja in 

usmerjanja v posebne zavode do vključevanja in sprejemanja. Kljub temu se mi zdi, da so še 

vedno nekoliko prikrito odmaknjeni zaradi svoje drugačnosti. Že sam izraz otrok s posebnimi 

potrebami (OPP) namiguje na določeno drugačnost. Ob izrazu večina ljudi najprej pomisli na 

negativne plati, na težave, ki jih ima otrok, na njegovo drugačnost. Opazila sem, da se veliko 

ljudi počuti neprijetno ob navezovanju stika z njimi, do njih kažejo določeno zadržanost, ne 

vedo, kako bi se odzvali na njihovo verbalno ali neverbalno komunikacijo. Tudi sama sem 

bila nekoliko zadržana do OPP, saj nisem imela izkušenj z njimi. V času šolanja sem večkrat 

prišla v stik z otroki, ki imajo različne motnje (npr. popolna slepota, dawnov sindrom). 

Spoznala sem, da lahko z njimi ravnamo na popolnoma enak način kot z ostalimi otroki, le da 

jim moramo določene informacije podati drugače in si vzeti nekaj več časa. So osebe tako kot 

vsi ostali, le da na določenih področjih delujejo drugače. Imajo enake potrebe in želje kot vsi. 

Vsak otrok si ne glede na svoje motnje/vero/spol itd. zasluži okolje, v katerem bo ljubljen, 

sprejet in se bo lahko ustrezno razvijal. To lepo opisuje naslednji odstavek.  

»Vsak otrok ima pravico živeti v okolju, v katerem bo sprejet, ljubljen, srečen in v katerem bo 

lahko s svojo dejavnostjo dosegel najvišjo stopnjo svojega razvoja. Vrtec naj otroku ne 

predstavlja drugega doma, ampak primeren prostor za razvoj osebnosti in odnosov do 

sovrstnikov in drugih ljudi, ki jih tam srečuje« (Buzeti, 2010, str. 111). 

Predšolsko obdobje je za otroka zelo pomembno. To obdobje je ključnega pomena za razvoj 

na vseh področjih. Da se otrok lahko ustrezno razvija potrebuje okolje, v katerem lahko 

zadovoljuje svoje potrebe. V okolju se mora počutiti sproščeno, pomembno (enako kot vsi 

otroci), čutiti mora ugodje in zaupanje. Vključen mora biti v skupino, v kateri pridobiva 

pozitivne izkušnje, iz katerih se uči ter osebnostno raste.  
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1.1. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI (OPP) 
 

Različni strokovnjaki imajo oziroma so imeli različne definicije o tem, kateri otroci spadajo v 

skupino otrok s posebnimi potrebami. Po Bergantu (1987, v Bratož, 2004, str. 11) so to tisti, 

ki izstopajo in okvira običajnega; pri katerih obstajajo posebni vzroki ter je opazna ogroženost 

nadaljnjega psihosocialnega razvoja, in tisti, ki potrebujejo posebno obravnavanje s strani 

strokovnjakov. Skalar (1999, v Bratož, 2004, str. 12) pravi, da v skupino oseb s posebnimi 

potrebami sodijo osebe s fizičnimi, funkcionalnimi in osebnostnimi primanjkljaji, ki so 

posledica razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev. Težave imajo 

na področjih zaznavanja, razumevanja, odzivanja, gibanja, sproščanja in komuniciranja z 

okoljem. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) posebne potrebe uvršča 

v tri različne kategorije, in sicer (Opara, 2015, str. 21): 

- A kategorija, v katero spadajo organsko pogojene motnje (senzorne in motorične 

motnje); 

- B kategorijo, v katero sodijo posebne potrebe, ki niso organsko in neposredno 

socioekonomsko, kulturno in jezikovno pogojene (motnje vedenja, lažje in specifične 

motnje učenja ter disleksija); 

- C kategorijo, v katero spadajo posebne potrebe, ki so pogojene s socioekonomskimi, 

kulturnimi in jezikovimi dejavniki.  

OPP so tisti, ki na področju vzgoje in izobraževanja potrebujejo pomoč in različne 

prilagoditve. Njihove motnje usmerjajo vsa ravnanja in so povezane z individualnostjo 

vsakega posameznika ter njegovo pravico do prilagoditev in pomoči, ki mu jo družba 

omogoča. Po 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOOP) v skupino 

OPP spadajo dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci s čustveno-vedenjskimi motnjami, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v duševnem razvoju 

ter otroci z avtističnimi motnjami (Suhovršnik, 2019).  

Rovšek (2006, str. 16) pravi, da ja ta opredelitev splošna in težavna, saj je vsak otrok s 

posebnimi potrebami primer zase, tako kot tudi otroci brez motenj. Velikokrat se zgodi, da 

strokovnjaki ne vedo, v katero skupino bi otroka uvrstili in kdo izmed otrok zares sodi med 

OPP.   
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1.1.1. OPIS POSAMEZNIH PODSKUPIN  

 

V nadaljevanju so na kratko opisane posamezne podskupine otrok s posebnimi potrebami. 

Opis je osredotočen na njihove težave pri vključevanju v okolje oziroma pri socialni 

prilagojenosti, zapisane so tudi osnovne značilnosti posameznih motenj. Med opisi ni skupine 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in otrok s čustveno-vedenjskimi 

motnjami, saj teh ni v predšolskem obdobju. Podrobneje sta opisani le skupini otrok z 

motnjami v duševnem razvoju, in sicer otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju ter 

avtističnimi motnjami, saj je bil v raziskavo vključen otrok z avtistično motnjo in zmerno 

motnjo v duševnem razvoju.  

 

DOLGOTRAJNO BOLNI OTROCI 

 

Dolgotrajno bolni otroci so tisti, ki imajo bolezen, ki traja dalj časa. Sem uvrščamo 

kardiološke, endokrinološke, dermatološke, gastroenterološke,, psihiatrične, alergološke in 

nevrološke bolezni ter tudi motnje hranjenja in avtoimune motnje. Ti otroci ne potrebujejo 

posebnih prilagoditev pri posameznih dejavnostih (Žerovnik, 2004, str. 74). Velikokrat so 

hospitalizirani ali ogromno časa preživijo doma. Otrokova bolezen lahko vpliva na njegov 

zunanji videz, zaradi česar se izogiba vrstnikom, saj ga je strah zasmehovanja. Socialne 

težave lahko ovirajo njegov čustveni razvoj in učenje (Žagar, 2012, str. 148). V vzgojno-

izobraževalnih (VI) ustanovah otroci pridobivajo znanja, vezana na učni načrt, ter spretnosti, 

ki jih potrebujejo za bivanje v skupnosti, grajenje odnosov itd. VI ustanove predstavljajo 

priložnost za uveljavljanje samega sebe, grajenje pozitivne samopodobe in osebnostno 

razvijanje ter dopolnjevanje. Zaradi hospitalizacije so dolgotrajno bolni otroci za vse to 

pogosto prikrajšani. Posledica tega je občutek ničvrednosti in zapuščenosti.  Vključevanje v 

VI ustanove je zanje zelo pomembno, saj predstavljajo vrnitev v vsakdanje življenje, kjer 

delno pozabijo na težave (Tadl, 2016, str. 5).  

 

SLEPI IN SLABOVIDNI  

 

Tisti otroci, ki imajo okvaro vida, očesa ali vidnega polja, sodijo v podskupino slepih in 

slabovidnih. Slepota prizadene malo število ljudi, slabovidnost pa je zelo pogost pojav. K 
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slabovidnimi uvrščamo zmerno (10–30 odstotka vida) in težko (5–9,9 odstotka vida) 

slabovidne. K slepim uvrščamo osebe z ostankom vida (2–4,9 odstotka vida), z minimalnim 

ostankom vida (do 1,9 odstotka vida) ter popolnoma slepe. Nekateri večino informacij o 

okolju pridobijo s tipanjem, drugi prek pripovedovanja oseb. V procesu vzgoje in 

izobraževanja potrebujejo veliko prilagoditev in pripomočkov (Opara, 2005, str. 44-46). 

Socialna neprilagojenost je možna, vendar vzrok zanjo ni slepota, ampak negativno 

obravnavanje okolja. Nekateri niso sprejeti zaradi manjših socialnih spretnostih (npr. obrazna 

mimika). Poučevanje teh je oteženo, saj se razvijajo prek modelnega učenja in povratne 

informacije z uporabo vida. Izključeni so lahko tudi zaradi stereotipnega vedenja družbe 

(Žagar, 2012, str. 132).  

 

GLUHI IN NAGLUŠNI 

  

O gluhoti in naglušnosti govorimo takrat, ko je prisotna okvara, ki zajema uho, njegove 

strukture in funkcije. Zanje je značilna izguba sluha na frekvencah 500, 1000, 2000 hercev. 

Pri naglušnih je izguba sluha na omenjenih frekvencah manjša od 91 decibelov, pri gluhih 

enaka ali večja od 91 decibelov. Vzgajani in izobraževani ne smejo biti le z uporabo 

znakovnega jezika, ampak z uporabo verbotonalne metode, saj jih tako bolje pripravljamo na 

življenje (Opara, 2005, str. 46–48). Jezik je najpogostejši način sporazumevanja, zato imajo 

gluhi in naglušni več težav na področju socialne prilagojenosti, vendar razlike med njimi in 

normalno slišečimi niso velike. Zaradi slušne prizadetosti se ne morajo normalno 

sporazumevati in odraščajo nekoliko odmaknjeno, zato imajo nekateri težave pri 

vzpostavljanju prijateljskih odnosov. Stike navezujejo predvsem z osebami z enako motnjo 

(Žagar, 2012, str. 120).  

 

OTROCI Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI  

 

Ti otroci imajo težave na področju usvajanja in razumevanja ter govornega izražanja, katerih 

vzrok ni izguba sluha ali motnja v duševnem razvoju. Težave se kažejo tudi v neskladju z 

verbalnimi in neverbalnimi sposobnostmi in lahko vplivajo na zanje branja, pisanja in učenja 

v celoti. Te otroke prištevamo v skupino zahtevnejših OPP, ki potrebujejo različne 

prilagoditve in pomoč (Opara, 2005, str. 50–53). Ti otroci so lahko  izpostavljeni posmehu s 

strani vrstnikov, zato jim je neprijetno govoriti in se izogibajo družbe. V skupini je treba 
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zagotoviti sprejemajočo in razumevajočo klimo, drugače se lahko pri otroku pojavijo še 

socialni in čustveni primanjkljaji (Žagar, 2012, str. 116).  

 

GIBALNO OVIRANI OTROCI 

 

Med gibalno ovirane spadajo tisti, ki imajo prirojene ali pridobljene okvare gibalnega aparata 

(roke in noge), centralnega (cerebralna paraliza) ali perifernega (okvara hrbtnega mozga) 

živčevja. Ker je ta skupina zelo raznolika, se jih usmerja v vse predšolske in izobraževalne 

programe. Proces učenja ne zahteva večjih prilagoditev, razen če ima otrok več motenj hkrati. 

Potrebne so le prilagoditve prihajanja v ustanovo, prilagoditve prostora, komunikacijskih poti, 

sanitarij ter raba pripomočkov za vse gibalne dejavnosti (Opara, 2005, str. 53–55).  

 

OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Ti otroci veljajo za najštevilčnejšo skupino otrok s posebnimi potrebami. Izraz otroci z 

motnjami v duševnem razvoju ni primeren, saj pušča sramotilen vtis, poleg tega določeni ne  

vedo, ali izraz opredeljuje otroke, ki imajo samo posebnosti v razvoju ali gre za duševno 

motnjo otroka kot bolezen (Opara, 2005, str. 41). 

Zanje je značilno neskladje med mentalno in kronološko starostjo. Njihova raven 

inteligentnosti je nižja, poleg tega imajo nižje sposobnosti na posameznih področjih razvoja. 

Ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Na podlagi stopnje 

motnje se določi vzgojno-izobraževalni program in dodatno pomoč (Žerovnik, 2004, str. 91).  

- Lažja motnja v duševnem razvoju: Značilen je upočasnjen in zakasnel psihomotorični 

razvoj. Osebe imajo težave pri gibalnih veščinah, skrbi za higieno, govoru ter različnih 

miselnih procesih (npr. sklepanje), vendar te niso neobvladljive in so zato v odrasli 

dobi zmožni samostojnega življenja (Žerovnik, 2004, str. 92).   

- Zmerna motnja v duševnem razvoju: Otroci s to stopnjo duševne motnje so zmožni 

sodelovanja v enostavnih pogovorih, razumevanja navodil in sporočanja lastnih potreb 

ter želja. Čeprav lahko opravijo določena opravila pri skrbi zase, potrebujejo stalno 

usmerjanje in pomoč. Le redki so sposobni živeti socialno neodvisno. Vključeni so v 

posebne VI programe v specializiranih zavodih, redko tudi v specializirane oddelke v 
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rednih VI ustanovah (Opara, 2005, str. 42). Zanje je značilna slaba socialna 

prilagojenost (nasilje, uporništvo itn.), nagnjenje k samopoškodovanju (predvsem pri 

mlajših otrocih), nezainteresiranost, odmaknjenost in odklon ali pretirana varnost pri 

starših. Na socialno-emocionalnem področju lahko napredujejo s stalnim treningom 

spretnosti (Žagar, 2012, str. 17).  

- Težja motnja v duševnem razvoju: Otroci imajo manjše sposobnosti na področju 

gibanja, govora in skrbi za primarne potreb. Niso zmožni samostojnega življenja, 

vendar se lahko naučijo najenostavnejših opravil (Žerovnik, 2004, str. 98).  

- Težka motnja v duševnem razvoju: Otroci so zmožni sodelovanja le pri določenih 

dejavnostih. Ob sebi potrebujejo osebo, ki jih stalno neguje, varuje in vodi, saj je 

omejeno tudi njihovo gibanje. Večina ima tudi še druge motnje in bolezni (Opara, 

2005, str. 42).  

 

Socialna prilagojenost teh otrok je odvisna od kulture, iz katere prihaja, in okolja. Na primer, 

posameznik se lahko odlično prilagodi na podeželsko okolje, v mestnem okolju pa ni zmožen 

funkcionirati. Stopnja socialne prilagojenosti ni odvisna le od osebe, ampak tudi od drugih 

dejavnikov. Eden izmed dejavnikov je tudi stereotipno vedenje (Žagar, 2012, str. 12).   

 

OTROCI Z AVTISTIČNO MOTNJO 

 

Avtistična motnja je razvojna motnja, ki traja vse življenje in ni posledica neustrezne vzgoje 

ali travme. Zdravilo zanjo ne obstaja, vendar lahko simptome zmanjšamo z različnimi 

pristopi. Med osebami z avtizmom, ki imajo ogromno skupnih značilnosti, se pojavljajo 

razlike na področju pojavnosti in intenzivnosti motnje. Ta se lahko pojavi skupaj z 

zdravstvenimi in genetskimi stanji in jo lahko prepoznamo le na podlagi vedenja osebe. Torej 

odkritje motnje ne temelji na podlagi zdravstvenih testov. Motnja se večkrat pojavi pri dečkih 

kot pri deklicah. Znake avtizma, ki se kažejo v odstopanjih na različnih področjih, lahko 

opazimo že v prvem starostnem obdobju (Jurišić, 2016, str. 20). Da lahko postavimo ustrezno 

diagnozo, moramo pri osebi zaznati primanjkljaj pri socialnem sporazumevanju in interakciji 

ter ozko usmerjeno in ponavljajoče vedenje, aktivnosti in interese. Število diagnosticiranih 

oseb s to motnjo hitro narašča. Vzrok za to je lahko dejansko naraščanje ali pa zgodnje 

diagnosticiranje in obravnava, ki poteka šele v zadnjih nekaj letih (»Motnja avtističnega 

spektra«, 2016). 
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Slovenska zakonodaja pred letom 2011 pod OPP ni opredeljevala skupine otrok z avtističnimi 

motnjami. Ti otroci so bili opredeljeni v skupino dolgotrajno bolnih otrok, otrok z motnjami v 

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

na posameznem področju učenja. Bolj kot intelektualne sposobnosti je bila za izbiro 

primernega programa pomembna raven prilagojenega vedenja (Košir idr., 2011, str. 283). 

Motnja vključuje različne oblike motenj, in sicer avtizem, Aspargarjev sindrom, Rettov 

sindrom, sindrom lomljivega kromosoma X, otroško dezintegrativno motnjo ter nespecifično 

razvojno motnjo (Žagar, 2012, str. 94).  

Pri osebah se pojavljajo primanjkljaji na področju sporazumevanja, socialnih interakcij in na 

področju domišljije ter prilagodljivosti mišljenja. Težave imajo z navezovanjem stikov z 

drugimi in izražanjem. Lahko se odmaknejo od drugih, se obnašajo nenavadno, posnemajo 

igro drugih, vendar ne navežejo stika. Težave imajo pri nebesednem sporazumevanju (npr. 

izogibanje očesnega stika),  lahko so zelo živahni ali mirni, zatopljeni vase. Običajno imajo 

omejena zanimanja, ki jih ne delijo z ostalimi. Ukvarjajo se sami s sabo, velikokrat na enak 

način in si ne želijo vključitve druge osebe v njihovo igro. Druženje z drugimi in igra potekata 

na podlagi njihovih želja. Sposobnosti na področju komunikacije se na začetku odraščanja 

tesno povezujejo s sposobnostmi na področju socialnih interakcij in igro. Težave na 

posameznem področju se lahko pri različnih osebah pojavijo na različnih stopnjah in vplivajo 

na različne sposobnosti. Pri omogočanju kakovostne pomoči in napredka je pomembno 

razumevanje posameznega otroka (Hannah, 2018, str. 11, 15, 79). 

Avtistični otroci so nagnjeni k nezmožnosti druženja z drugimi. Kadar tolerirajo stik z 

drugimi, je to zaradi lastnih potreb; interesi, občutki in reakcije drugih jih ne zanimajo. S 

socialnim okoljem imajo zelo malo stikov in so velikokrat izolirani; tudi če je v prostoru 

ogromno ljudi. Značilno je pomanjkanje socialne igre in instrumentalni odnos, kar pomeni, da 

se vanj vključi, da bi nekaj dobil. Težave imajo pri zaznavanju čustev drugih, prepoznajo le 

intenzivnost čustev in ne, ali gre za pozitivna ali negativna čustva (Žagar, 2012, str. 97–98).    

Primanjkljaji povzročijo težave na socialnem in izobraževalnem razvoju ter tudi drugih 

področjih razvoja. Motnje, ki se pojavljajo, se razlikujejo od osebe do osebe ter tudi pri istem 

posamezniku v različnih življenjskih obdobjih. Intenzivnost in izrazitost posameznih 

primanjkljajev se lahko spreminja v času odraščanja. Za dolgotrajne pozitivne rezultate je 

treba že zgodaj začeti s pomočjo in prilagoditvami na socialnem področju in pri konceptualnih 

ter praktičnih veščinah, ki jih otrok potrebuje v vsakdanjem življenju (Cotič Pajntar, Geršak, 

Praprotnik, Prusnik in Žnidaršič, 2017 str. 3).  
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Kljub temu, da imajo otroci z avtističnimi motnjami posamezne skupne značilnosti, se lahko 

vedejo povsem drugače. Zanje niso značilne enotne vedenjske slike. V določenih situacijah se 

odzivajo v skladu svojim notranjim neobičajnim svetom. Veliko število otrok ima svoj 

fantazijski svet, zato težko navezuje stike z okoljem. Navezovanje stika je odvisno od osebe, s 

katero navezujejo stik. Na določene osebe se ne odzivajo, medtem ko do nekaterih pristopijo 

sami. Razlike se pojavljajo tudi pri pozornosti in koncentraciji, nekateri so zelo nemirni, spet 

drugi so umirjeni. Na situacije reagirajo počasneje kot ostali otroci. Poleg tega ne reagirajo 

dobro na presenečenja, zato je pomembno, da ravnamo po znanih formah. Večina teh otrok v 

obdobju pubertete, lahko tudi že prej, duševno zboli (Žerovnik, 2004, str. 75).    

B. D. Jurišić (2016, str. 33–40) navaja tri teorije o avtističnih motnjah, in sicer teorijo uma, 

teorijo šibke osrednje usklajenosti ter teorijo o motnjah izvršilnih funkcij. Teorija uma 

poudarja nezmožnost »branja« misli, kar pomeni, da osebe z avtizmom niso zmožne 

sklepanja, ki je potrebno za razumevanje vedenja in čustvovanja drugih oseb. Primanjkljaji, ki 

jih teorija opisuje, so težje razumevanje in pojasnjevanje čustev, težave pri predvidevanju 

vedenja drugih ter nerazumevanje, da vedenje vpliva na čustva drugih. Primanjkljaji se kažejo 

tudi v nerazločevanju realnega življenja s fantazijskim svetom, zavajanjem in lažmi. Teorija o 

šibki osrednji usklajenosti govori o tem, da se otroci z avtizmom težko osredotočijo na to, kaj 

je pomembno in kaj lahko zanemarijo. Zanje je značilna izjemna osredotočenost na 

podrobnosti, toga zanimanja in dejavnosti ter vznemirjenost ob spremembah, tudi če so te 

skoraj neopazne. Teorija o motnjah izvršilnih funkcij opisuje težave pri nadzorovanju 

impulzov, predvidevanju možnih zapletov, načrtovanju nalog in nepripravljenost otroka za 

opravljanje naloge, ki jo zmore opraviti.  

V zadnjih nekaj letih število oseb diagnosticiranih z avtistično motnjo narašča povsod po 

svetu. Strokovnjaki kot vzrok za naraščanje navajajo razširjanje diagnostičnih meril, 

spreminjanje oznak, razpoložljive storitve in širjenje zavedanja o avtizmu v družbi (Jurišić, 

2016, str. 26). 

 

OTROCI Z VEČ MOTNJAMI 

 

To so otroci, ki imajo več motenj hkrati. Pri opredelitvi otroka se izhaja iz prevladujočega 

primanjkljaja, tistega, ki otroku v VI procesu predstavlja največ težav (Opara, 2005, str. 62). 
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1.2. POLOŽAJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENIJI 
 

V preteklih desetletjih so bili OPP negativno zaznamovani, saj so jih opredeljevali z 

negativnimi lastnostmi. Posameznika so obravnavali na podlagi njegove poškodbe, 

funkcionalne nesposobnosti in socialne oviranosti. Zaradi usmerjenosti v motnjo so bili 

opredeljeni s slabšalnimi izrazi (npr. defekt, prizadet, podnormalen). To je povzročilo 

stigmatizacijo in posledično neenako obravnavanje. Prepričani so bili, da potrebujejo posebne 

oblike vzgoje in izobraževanja ter za to ustrezno strokovno osebje. Zaradi pritožb nad 

poimenovanjem s strani »prizadetih« je nastal drugačen naziv, in sicer: Otroci in mladostniki 

z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Drugačen naziv pa ni vplival na prepričanje o 

njihovi vzgoji in izobraževanju (Opara, 2005, str. 7–8). Pred prvo svetovno vojno so bili že 

ustanovljeni nekateri zavodi in šole (šola za gluhe, leta 1840) s prilagojenim programom. 

Nato so bili ustanovljeni prvi oddelki za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, in sicer v 

Ljubljani leta 1911 ter Mariboru leta 1913. Za ključnega pobudnika velja Anton Skala, ki je 

oblikoval tudi zakon o organizaciji in razvoju osnovnih šol s prilagojenim programom v 

Jugoslaviji. Po drugi svetovni vojni se je razvoj posebnega izobraževanja še bolj razširil 

(Schmidt, 2001, v Bratož, 2004, str. 38).  

Velik korak glede vzgoje in izobraževanja OPP je bil leta 1975. Takrat je nastala Deklaracija 

o pravicah prizadetih. Z njo pa se je začela širiti tudi ideja integracije. Začela so se številna 

srečanja, kjer je bila glavna tema integracija. Sodelujoči so se zavzemali za to, da bi bili OPP 

vključeni v okolje in ne bi bili usmerjeni v zavode oziroma v posebne VI institucije (Opara, 

2005). Področje integracije je bilo takrat nekoliko neurejeno, vendar se je to vseeno izvajalo. 

V proces so vključevali otroke s senzoričnimi ali telesnimi motnjami, ki pa jim institucija 

velikokrat ni zagotovila ustreznih pogojev (Bratož, 2004, str. 38).  

Leta 1995 je bila izdana Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, ki je bila ključna za nastanek 

Zakona o osnovni šoli, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja leta 

1996 in ZUOPP leta 2000. Pojavila se je tudi nova reforma, ki je prinesla drugačno 

opredelitev OPP in se osredotočila v usmerjanje teh v VI programe. ZUOPP je prinesel 

številne spremembe v vzgoji in izobraževanju OPP, in sicer uvedbo novega poimenovanja 

»otroci s posebnimi potrebami«, uvedbo programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo v redne VI ustanove z možnostjo prehajanja med programi, v skupino 

OPP je dodal še otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dolgotrajno bolne 

otroke (Košir idr., 2011, str. 278). 
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Za urejanje vzgoje in izobraževanja OPP v Sloveniji skrbijo naslednji zakoni: ZUOPP, Zakon 

o osnovni šoli, Zakon o vrtcih ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. Postopek usmerjanja lahko zahtevajo starši ali vrtec/šola/zdravstvena oziroma 

socialna ustanova. Ključna določila za usmerjanje OPP je prinesel ZUOPP. Ta se uporablja za 

najzahtevnejše otroke, torej za tiste, ki potrebujejo veliko dodatne pomoči in prilagajanja, kar 

jim vrtci in šole težje omogočijo. Za izvedbo usmerjanja sta zelo pomembna dva pravilnika, 

in sicer Pravilnik o postopku usmerjanja OPP in Pravilnik o organizaciji in načinu dela 

komisij za usmerjanje OPP ter o kriterijih za opredelitve vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oziroma motenj OPP (Opara, 2005, str. 21, 24).  

Preden je otrok vključen v vrtec ali šolo je ključnega pomena obravnava. Na otrokov nadaljnji 

razvoj vplivajo tako prirojene značilnosti kot tudi okolje. V njem lahko otrok dobi ogromno 

pozitivnih spodbud ali v nasprotnem primeru, naleti na ovire, ki negativno vplivajo na njegov 

razvoj. Zato je zelo pomembna ustrezna strokovna obravnava vsakega otroka. Pri obravnavi 

OPP poznamo dva različna pristopa, in sicer primerjalni in razlikovalni pristop. Pri 

primerjalnem pristopu se povprečne zmožnosti OPP primerja s povprečnimi zmožnosti otrok 

brez posebnih potreb. Zaradi takšne obravnave pride do napačnega sklepa, in sicer, da OPP 

preveč zaostajajo, da bi bili lahko vključeni v redne oddelke. Zato je za obravnavo primernejši 

raziskovalni pristop. Na podlagi razlike med zmožnostmi določenega otroka in povprečnimi 

zmožnostmi reprezentativne skupine otrok s podobno motnjo se oceni otrokov razvoj in nato 

določi program vzgoje. Komisija nato določi obseg in način izvedbe strokovne pomoči, vrtec 

oziroma šolo, v katero se bo otrok vpisal, ter kadrovske, prostorske in materialne pogoje. Če 

je treba, se odločijo tudi za zmanjšanje števila otrok v skupini (Lebarič, Kobal Grum in 

Kolenc, 2006, str. 13, 16, 17).  

V Sloveniji lahko starši zbirajo med različnimi programi. Predšolski otroci so lahko vpisani v 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali v 

prilagojen program za predšolske otroke (»Dodatek h kurikulumu«, 2003). Prilagojen 

program oziroma razvojni oddelek je organiziran v manjših skupinah, ampak le v določenih 

vrtcih. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je organiziran 

skupaj s programom za ostale otroke. Torej je otrok vključen v redni program in redno 

skupino, kamor je lahko vključenih več OPP. Poleg pa ima otrok možnost imeti tudi do tri ure 

dodatne strokovne pomoči, kjer razvija veščine na tistih področjih, ki mu predstavljajo največ 

težav (Žerovnik, 2004, str. 11). To je program, ki otroku zagotavlja minimalno stopnjo 

prilagajanja. Življenje v oddelku poteka po Kurikulumu za vrtce. Poleg strokovne pomoči, ki 
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je dodeljena otroku, se prilagodi še izvajanje programa. Ker so OPP vključeni v redni 

oddelek, lahko ta program izvaja katerikoli vrtec (Vučak, 2010, str. 77). Preden je otrok 

vključen v oddelek, vodstvo določi strokovno skupino, ki vključuje ravnatelja, svetovalnega 

delavca, vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja, specialnega pedagoga in včasih tudi 

spremljevalca. Njihova prva naloga je opazovanje otroka in vrednotenje njegovega stanja. 

Šele nato lahko pripravijo individualiziran program, pri čemer sodelujejo tudi starši 

(Krautberger, 2010, str. 57). Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice se morata pri izvajanju 

individualiziranega programa držati Navodil h kurikulumu za vrtce s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, kjer je opisana tudi njuna vloga. V času izvajanja programa je 

treba spremljati otroka, njegov razvoj, evalvirati individualiziran program ter ga po potrebi 

spreminjati in dopolnjevati. Za strokovne delavce je zelo pomembno tudi pridobivanje 

dodatnega znanja s področja dela z OPP (Stritih, 2010, str. 52, 53).   

 

1.3. SOCIALNA IZKLJUČENOST 
 

Socialna izključenost pomeni nesprejemanje posameznika ali skupine ljudi s strani 

družbenega okolja. Vzrok za izključevanje je lahko rasa, jezik, religija, spol, socialni razred, 

ekonomsko stanje, zdravstveno stanje, etičnost ali starost. Človeku odvzema njegove temeljne 

pravice. V Evropski uniji jo opredelijo kot izključenost iz posamezne dimenzije blaginjskega 

trikotnika, kamor sodijo država, trg in družba. Gre za neenako obravnavanje posameznikov ali 

skupine ter njihovega življenja v družbi (Hvalič Touzery, 2010). Onemogoča navezovanje 

stikov z drugimi, da se vključi v družbo, se potrdi in da razvija spoštovanje do samega sebe. 

Za njeno preprečevanje je potrebna uspešna socialna integracija. Če je otrok v prvih letih 

življenja izpostavljen socialni izključenosti, lahko to povzroči nepopravljive posledice pri 

nadaljnjem razvoju (Klasen, 1998; Sen, 1999, v Lebarič idr., 2006). 

Socialna izključenost je nasprotje socialne vključenosti, s katero želimo preprečiti stanje, ki 

posamezniku onemogoča dostop do pravic, priložnosti in virov, ki so na razpolago v družbi. 

Do socialne izključenosti lahko pride zaradi telesnega oz. zdravstvenega hendikepa in/ali 

zaradi revščine ali pripadnosti skupini, ki goji drug jezik, kulturo, religijo itn. (»Socialna 

vključenost in participacija«, 2018).  

Kadar oseba ali skupina nima možnosti sodelovati v ekonomskem, socialnem in kulturnem 

življenju družbe in je nekoliko oddaljena od dogajanja, govorimo o socialni izključenosti. 
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Osebe nimajo enakih socialnih, civilnih in političnih pravic kot ostali pripadniki družbe. Poleg 

tega imajo manjše možnosti za vzpostavljanje interakcije z ostalimi, da v družbi sodeluje, se 

vanjo vključi in razvije samospoštovanje (Sardoč, 2006, str. 13).   

Široko je opredeljena kot izkušnja, kjer določeno osebo fizično ali čustveno izločimo iz 

družbe. Družbena zavrnitev, opredeljena kot izrecno povedana, in ostrakizem, kamor sodi 

ignoriranje, sta dve temeljni izkušnji socialne izključenosti. Socialna izključenost lahko 

vključuje tudi druge vrste negativnih družbenih izkušenj, in sicer diskriminacijo, socialno 

izolacijo, stigmatizacijo in dehumanizacijo. Vsaka izkušnja vključuje posameznika, ki s strani 

posameznika, skupine ali celotne družbe, dobiva občutek razvrednotenosti (DeSouza idr., 

2016, str. 4).  

V Sloveniji so najbolj izpostavljeni izključenosti OPP in zatem otroci, ki prihajajo iz etničnih 

skupin, torej Romi in priseljenci iz nekdanjih držav Jugoslavije (Lesar, 2009, str. 10).  

 

1.4. RAZLOGI ZA IZKLJUČENOST OPP 
 

Na splošno družba strmi k popolnosti in ko je nekdo na videz ali po vedenju drugačen 

oziroma izstopa iz »normativa normalnosti«, je to velikokrat predstavljano kot nekaj 

negativnega. Kljub temu, da se zavedamo, da moramo z vsemi ravnati enako, se včasih 

nezavedno izogibamo stikov s to osebo, ravnamo drugače, kot bi z nekom drugim. Mlajši 

otroci še toliko težje razumejo drugačnost, potrebe, načine komuniciranja in sodelovanja, zato 

je možnost za izključitev še toliko večja. Na to imajo velik vpliv tudi odrasli, ki sodelujejo pri 

vzgoji otrok. Od njih se otroci učijo zavračanja in sprejemanja, saj jim ti predstavljajo vzor in 

jih zato velikokrat posnemajo. Izključenost OPP je lahko pričakovati tudi zaradi njihovih 

telesnih in/ali duševnih hendikepov, ki jim onemogočajo enako vključevanje v družbo. Zaradi 

svojega stanja se ne morejo vključiti v vse dejavnosti oziroma se vanje vključijo težje ali na 

drugačen način (npr. gibalno oviran otrok se težje udeležuje športnih dejavnosti), težje 

komunicirajo z ostalimi (npr. gluh otrok lahko komunicira s pomočjo neverbalne 

komunikacije, in sicer s kretnjami, obrazno mimiko, znakovnim jezikom itd., ki je lahko 

včasih tudi narobe razumljena). Koliko in kakšne ovire ima otrok pri vključevanju v družbeno 

okolje, je odvisno od vrste njegove prizadetosti in njene stopnje ter tudi drugih dejavnikov. 

Seveda ni nujno, da prihaja do socialne izključenosti, vendar je zaradi svojega 
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telesnega/duševnega stanja bolj ranljiv in ima večjo možnost, da ostane v strukturi skupine 

nekje na obrobju.  

O svetu, kjer že dolgo časa vlada težnja po razvrščanju, razlikovanju ljudi med seboj, govori  

I. Lesar (2009, str. 1–3). Pravi, da vsaka družba stremi k temu, da prepozna posamezne osebe, 

ki izstopajo od populacije, in jih nato čim prej obravnava in obvladuje. Določena merila, ki so 

bila v preteklosti podlaga za razlikovanje, so danes predstavljena kot nesprejemljiva (npr. 

rasa, spol, vera). Kljub temu še vedno prihaja do razlikovanja, spremenili so se le kriteriji. V 

današnji družbi prihaja do socialne izključenosti predvsem zaradi nacionalne pripadnosti in 

drugačnosti v razvoju, s čimer lahko povežemo tudi otroke s posebnimi potrebami. Naj ne bi 

prihajalo več do namernega zapostavljanja in izključevanja teh, ampak se pojavlja prikrito 

nespoštovanje, ignoriranje ali izogibanje.  

 

1.5. SPOZNANJA O VKLJUČEVANJU OPP  
 

Pri razsojanju tega, ali so otrokom s posebnimi potrebami v praksi res zagotovljene vse 

pravice in imajo možnost uspešne vključitve v družbeno okolje, lahko najdemo različna 

mnenja. Sprejeti zakoni naj bi omogočili uspešno vključitev v redne oblike vzgoje in 

izobraževanja. To je v praksi le delno omogočeno, saj novi načini učenja niso dovolj razviti. 

Starši in vzgojitelji/učitelji, ki sodelujejo pri vzgoji teh otrok, niso zadovoljni z nastalimi 

rezultati vključevanja. Nekateri strokovnjaki so mnenja, da je tako za OPP kot za strokovne 

delavce bolje, da so ti otroci vključeni v zavode, saj vzgojitelji nimajo ustreznega znanja s 

področja otrokove motnje in ker je redni VI sistem naravnan preveč tekmovalno. Poleg 

strokovnih delavcev tudi starši ostalih otrok in starši otroka s posebno potrebo, niso dobro 

pripravljeni na vključevanje. Študija iz leta 2005 je pokazala, da ti otroci niso enakovredno 

vključeni v vsakdanje življenje (Zaviršek, 2005, v Lebarič idr., 2006, str. 15).  

Z. Zalokar Divjak trdi, da se OPP ne morajo uspešno vključiti med vrstnike. To ni mogoče, 

saj jim ravno njihova drugačnost onemogoča popolno vključitev med vrstnike. Otroci niso 

pripravljeni sprejeti drugačnega otroka. Da ga bodo sprejeli, jih lahko naučimo po razumski 

poti, med skupno igro in delom pa ga bodo velikokrat izključili (v Vrbovšek, Belak in Žnidar, 

2017). Nekateri avtorji pravijo, da imajo pri tem veliko vlogo tudi odrasli, ki predstavljajo 

otrokom vzor. Otroci sami od sebe ne bodo nikdar socialno izključili vrstnika, ki se razlikuje 

od njih. Izključili ga bodo le zaradi pretiranega poudarjanja njegove posebne potrebe ali 
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zaradi predsodkov, ki jim jih posredujejo starši in vzgojitelji/učitelji (Zavašnik, 2006). 

Odrasle osebe so otrokom zgled komunikacije in vedenja. Vsi, ki sodelujejo v vzgojnem 

procesu, usmerjajo interakcije otrok. Pogostost pozitivnih stikov; odzivanje na njihove želje in 

potrebe; spodbujanje k sodelovanju, izražanju čustev, neodvisnosti; spoštljiv odnos do otrok 

in pozitivna navodila, so ključni dejavniki interakcije med otroki (»Kurikulum za vrtce«, 

2011).  

Čeprav naj bi bile otrokom s posebnimi potrebami zagotovljene vse pravice, V. Nussdorfer 

(2013) opozarja na to, da v praksi prihaja do kršenja teh, predvsem pravice do optimalne 

vzgoje in izobraževanja, najvišje ravni zdravstvenega varstva in pravice do enakega 

obravnavanja. Tudi UNICEF, v poročilu z naslovom Children with Disabilities (2013), govori 

o tem, da jim ni omogočen enak dostop do primerne zdravstvene oskrbe in šolanja. So med 

najbolj ranljivimi, prihaja do nasilja, zlorabe, izkoriščanja in zanemarjanja. Otroci s 

posebnimi potrebami spadajo v skupino ljudi z največjim tveganjem za socialno izključenost 

na svetu. 

Problem vključevanja OPP v družbeno okolje se pojavi že zaradi določitve identitete s strani 

družbe, ki jih poimenuje kot »otroci s posebnimi potrebami«. Zaradi oznake, ki jo pridobijo, 

so izključeni, potrebujejo pomoč strokovnjakov, treba jim je zagotoviti pravice in jih vključiti 

nazaj v družbeno okolje. S pridobljeno oznako imajo v večini že določeno življenjsko pot s 

strani strokovnjakov in ostalih, ki sodelujejo v procesu inkluzije. Ker so razmišljanja o 

inkluziji utrjena in strokovno utemeljena, se zdijo ljudem neproblematična in nevprašljiva. 

Poudarja, da skupno odločanje strokovnega osebja in vladnih ljudi o vključevanju OPP, ne bi 

smelo zasenčiti želja otrok. Ti morajo imeti možnost, da se sami opredelijo in imeti več pravic 

pri odločanju o svojem izobraževanju, rekreacijah, načinih spreminjanja življenjskega okolja, 

možnostih za samostojno življenje in delo (Rutar, 2017, str. 81–94).  

Opara (2005, str. 19, 73) omeni pozitivno plat vključevanja OPP, in sicer govori o tem, kako 

lahko OPP pozitivno vplivajo na socialno življenje. Pravi, da se je v večini premerov, ko je bil 

v skupino vključen OPP, socialno vzdušje med otroki in med otroki ter vzgojiteljico 

izboljšalo. Otroci so postali bolj družabni, povečal se je interes za pomoč drugim, bili pa so 

tudi bolj pripravljeni prilagoditi delo. Opozarja na to, da bo vključitev uspešna le, če se v 

okolju ne bodo uveljavile tradicionalne norme in odnosi. Če so OPP vključeni med vrstnike, 

jim omogočimo boljši razvoj zmožnosti in lažje sprejemanje lastne drugačnosti ter motenj, s 

katerimi se spopadajo. S tem njih, ostale otroke v skupini in odrasle, ki sodelujejo pri vzgoji 
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in izobraževanju, učimo razumevanja drugačnosti in spoštovanja vsakega posameznika (Bela 

knjiga, 1995, v »Dodatek h kurikulumu«, 2003).  

Bratož (2004, str. 18) omenja tako negativne kot pozitivne plati vključevanja OPP v redne VI 

ustanove. Osredotoča se na šolsko okolje, vendar lahko nekatere trditve povežemo tudi z 

vrtcem. Pozitivni argumenti vključevanja so, da se OPP počuti manj odtujenega, drugačnega 

in s tem prepričujemo etiketiranje. Klima v rednem oddelku je spodbudnejša za razvoj govora, 

sporazumevanja in igre ter omogoča več socialnih izkušenj. Redni vrtec je običajno 

dostopnejši. Starši vključitev v omenjeni vrtec lažje sprejmejo, poleg tega tudi družbeno 

okolje navajamo na sprejemanje oseb s posebnimi potrebami. Kot argumente proti 

vključevanju navaja manj prilagojene prostore, opremljenost, slabšo organizacijo, kadrovsko 

zasedbo in usposobljenost strokovnih delavcev ter slabše poznavanje otrokovih potreb.  

I. Lesar (2009, str. 3–4) pa pravi, da k izključevanju že tako manj privilegiranih otrok 

pripomore tudi kompleksnost in prefinjenost procesov znotraj VI sistema. Do razlik lahko 

pride pri poučevanju ali pri vzgojnih dejavnostih. Tako kot družba je predvsem tudi šolski 

sistem nagnjen k izločanju oseb, ki so manj uspešne. Poleg šolskega sistema vplivajo na 

otrokov uspeh tudi drugi dejavniki, in sicer družina, socialno okolje, iz katerega otrok prihaja, 

ter socialno-ekonomsko stanje družine. Izključevanju pa se lahko izognemo, če je družba 

pripravljena spremeniti obstoječe in ustaljene načine delovanja. 

 

1.6. VKLJUČEVANJE OPP – INTEGRACIJA/INKLUZIJA 
 

Pojma integracija in inkluzija se med seboj delno razlikujeta. Cilj obeh konceptov je, da je 

OPP vključen v redne VI procese, kjer vlada medsebojno spoštovanje, ter ima zagotovljene 

ustrezne pogoje in načine dela. Razlika pa je v tem, da se pri inkluziji okolje prilagaja otroku, 

pri integraciji pa je ravno nasprotno, otrok se prilagaja okolju. V praksi se ta dva procesa 

prepletata, zato je bolje uporabljati izraz vključevanje (Logar, 2010, str. 38). Nekateri 

strokovni delavci so mnenja, da določeni otroci niso primerni za inkluzijo, zato ločimo delno 

in popolno inkluzijo (Opara, 2015, str. 16).   

Kot sem že omenila, se je ideja vključevanja OPP v okolje začela razvijati leta 1975. 

Privrženci ideje so bili mnenja, da ločena vzgoja in izobraževanje nasprotujeta človekovim 

pravicam, enakopravnosti ter humanosti in da se otrok, ki se vzgaja ločen od ostalih 

»normalnih« otrok, tako ne more uspešno pripraviti za življenje v okolju, ki ne bo vedno 
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prilagojeno njemu. Za OPP je predšolsko obdobje še toliko bolj pomembno kot za ostale 

otroke. Vključitev v socialno skupino pozitivno prispeva k razvijanju njegovih sposobnosti in 

učenju nadomeščanja primanjkljajev (Opara, 2005, str. 17, 28).  

Do uspešnega vključevanja pride, ko so OPP zagotovljene pravice in omogočeni ustrezni 

pogoji za razvoj, vzgojo in izobraževanje med vrstniki. Proces poudarja sprejemanje in 

razumevanje drugačnosti ter preprečevanje socialne izključenosti. Predstavlja vrednoto tistih 

družb, ki sprejemajo načelo enakih možnosti in demokratičnosti, omogočajo pravičnost ter 

zavračajo diskriminacijo. Cilj je, da se OPP v družbi vrstnikov razvijajo, so z njihove strani 

socialno sprejeti ter postajajo aktivni in enakopravni člani v skupini (Sardoč, 2006, str. 13).  

V preteklosti je pojem inkluzija poudarjal hendikepiranega otroka in njegovo vključitev v 

redne oblike vzgoje in izobraževanja, danes pa se poleg tega poudarja, da je to proces, ki je 

pomemben za vse otroke. Poudarja tudi pomembnost vključevanja staršev, strokovnih 

delavcev, politikov in praktikov v proces inkluzije. Ideja vključevanja poskuša izključenim 

skupinam oziroma posameznikom omogočiti večjo participacijo v družbi. Da bi jim to 

omogočili, mora tako družba kot vsak posameznik podpreti idejo in biti pripravljen delovati v 

tej smeri. VI sistem je del širše družbe in njene ideologije, kljub temu pa oblikuje pravila 

skupnega bivanja. Čeprav je otrok vključen v redne oblike vzgoje in izobraževanja, še ne 

pomeni, da bo uspešno vključen (Lesar, 2009, str. 3,7, 70, 102, 111).  

Za uspešno integracijo je treba upoštevati (Kavkler, 2002, v Bratož, 2004, str. 19): 

- otrokovo pravico po sprejetosti, spoštovanju, vključenosti med vrstnike, naklonjenosti 

in razumevanju učitelja/vzgojitelja; 

- pozitivno naravnanost do drugačnosti in upoštevanje različnih možnosti vzgoje ter 

izobraževanja; 

- otrokove individualne potrebe in njihovo različnost; 

- strategije načrtovanja vključitve, ki se morajo razvijati na sistemskem in 

individualnem nivoju; 

- načelo, da so za udejanjanje procesa v praksi odgovorni vsi strokovni delavci, ki se 

morajo profesionalno razvijati. 

Da lahko OPP omogočimo enakovredno vzgojo so potrebne številne prilagoditve, ki so 

opredeljene v individualiziranem programu. Prilagoditve morajo biti osredotočene na 

otrokova močna področja (Nojič, 2006, str. 77).  
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1.6.1. VLOGA ODRASLIH V PROCESU VKLJUČEVANJA 

 

Zakon določa, da imajo otroci s OPP v šolah in vrtcih zagotovljene posebne pripomočke, 

prilagojene oblike vzgoje in izobraževanja ter dodatno pomoč. Kljub temu ni nujno, da se 

bodo otroci uspešno razvijali na vseh področjih in bili vključeni v okolje. Zato na prvem 

mestu potrebujejo ustrezno odzivanje in ravnaje vzgojiteljev ter staršev. Velikokrat se zgodi, 

da starši razumejo otrokove potrebe, vendar imajo težave pri sprejemanju teh. Do sprejetja 

pride šele, ko starši do konca predelajo svoja negativna čustva in pomisleke ter se 

osredotočijo na otroka. Za to je potreben čas, podpora strokovnjakov in pridobivanje 

informacij o otrokovi motnji. Starši morajo otroku pokazati, da so nanj ponosni kljub njegovi 

drugačnosti. Tako otrok pridobiva pozitivno samopodobo (Žerovnik, 2004, str. 5, 6). 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice se morata z vključitvijo otroka v skupino strinjati. 

Veliko je takih, ki niso zmožni delati z drugačnimi in bi bila zato vključitev otroka s posebno 

potrebo v škodo tako otroku kot vzgojitelju. Naslednja vzgojiteljeva naloga je, da predela 

svoja razmišljanja o odnosu do drugačnosti, torej do OPP. Dosedanja prepričanja je treba 

pustiti v ozadju in si oblikovati nova pričakovanja, saj je vsak otrok primer zase. Ker 

vzgojitelji sodelujejo pri skoraj vseh nalogah v procesu vključevanja, imajo zelo veliko 

odgovornost. Njihova glavna naloga je takemu otroku zagotoviti enakopravno vključitev. 

Tudi ostale otroke morajo pripraviti na to, da bo v skupino prišel otrok, ki je na določenih 

področjih drugačen od njih. Z njimi se je treba iskreno pogovoriti in paziti, da ne opozarjamo 

preveč na njegovo drugačnost, saj je njegova motnja le en del značilnosti, ki otroka 

opredeljujejo. Tako se otroci ne bodo osredotočili le na njegovo motnjo, kar bo preprečilo, da 

bi prišlo do stigmatizacije (Logar, 2010, st. 38, 39). Osnovna potreba vsake osebe je potreba 

po interakciji in sporazumevanju. Prijateljski odnosi, občutek pripadanja in pomembnosti v 

skupini vplivajo na razvoj samopodobe in samozavesti. Vzgojitelj ima veliko odgovornost pri 

ustvarjanju ustreznih pogojev za vzpostavljanje socialnih stikov in razvoj otrokovih 

intelektualnih sposobnosti. V nasprotnem primeru je lahko otrok nagnjen k osamljenosti 

(Hvala, 2011. str. 104). D. Logar (2011, str. 16) pravi, da ima vzgojiteljica zelo močan vpliv 

na otroke, saj z njimi preživi ogromno časa. S svojo strokovnostjo in osebnostjo vpliva na 

celostni razvoj otrok, še posebej na socialni in čustveni razvoj. 

Za uspeh ni pomembno le, da vsak opravi svoj del naloge, ampak je ključnega pomena 

sodelovanje vseh, ki so vključeni v proces vzgoje. Strokovni delavci lahko staršem prenesejo 

informacije o otrokovi motnji in jih spodbujajo, da o otroku govorijo. Na ta način lahko 
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vzgojitelj hitreje spozna otroka in starše, najde vzrok za otrokove težave in poišče ustrezne 

metode vzgoje. Komunikacija med njimi mora biti enakopravna in spoštljiva. Dobro je, da se 

veliko govori o otrokovih močnih področjih, da mu omogočimo, da se tu uveljavi in se ne 

poudarja le njegove motnje (Žerovnik, 2004, str. 5, 6, 73).  Starši morajo pridobiti informacije 

o možnostih premagovanja težav, ki nastajajo zaradi otrokove motnje, in kako lahko sami 

pripomorejo k uspehu. Pomembno je, da vzgoja doma poteka enako kot vzgoja v vzgojno-

izobraževalni instituciji. V nasprotnem primeru postane otrok zmeden. Dobro je, da so starši 

vključeni v skupino in individualno pomoč v vrtcu/šoli, saj tako spoznava ustrezne metode 

dela z otrokom, s tem pa pridobiva razumevanje o njegovi motnji in načinih pomoči (Nojič, 

2006, str. 76).  

 

1.6.2. STRATEGIJE VKLJUČEVANJA OTROKA Z AVTISTIČNO MOTNJO  

 

Različne študije so zaznale pomembnost socialnih kompetenc. Tisti, ki v otroštvu ne razvijejo 

minimalne ravni socialnih veščin, lahko razvijejo družbeno nesprejemljivo vedenje. To se 

lahko odraža v kasnejših življenjskih obdobjih, zato je pomoč otroku pri razvijanju socialnih 

kompetenc ena izmed prvih nalog vrtca. Pri socialnem učenju ne gre samo za posnemanje 

druge osebe, ampak za bolj zapleten proces, ki vključuje samoregulacijo. Vzgojiteljica mora 

otroke spodbujati k prosocialnemu vedenju in konstruktivnemu reševanju problemov  

(Knežević, 2011, str. 80). 

A. Žerovnik (2004) pravi, da je za otroke z avtistično motnjo zelo pomembno razvijanje 

strpnosti, zato se je na njihovo vedenje treba odzivati običajno, saj se iz tega učijo. Zanje je 

zelo pomembno, da navežejo čim več uspešnih interakcij z drugimi otroki. Tekmovalnim 

okoliščinam naj se izognejo, saj ta negativno vplivajo nanje. Lahko se zgodi, da zaradi 

nervoze, ki vlada v skupini, spremenijo vedenje, postanejo nemirni ali se umaknejo v 

fantazijski svet. V težkih trenutkih jim pomaga glasba, s katero se umirjajo.  

Pri vključevanju otroka z avtizmom so pomembne naslednje strategije (Jurišić, 2016, str. 35, 

37, 40): 

- Načrtovano poučevanje prepoznavanja čustev in besed, povezanih s čustvi, ustvarjanje 

lestvice razpoloženja, s pomočjo katere otrok opiše počutje. 

- Uporaba slik pri opisovanju razmišljanja, dogajanja, branja knjige in socialnih 

pripovedi. 
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- Igranje iger vlog,  pri katerih se otrok uri v socialnih veščinah.  

- Podajanje razumljivih, enoznačnih navodil, ki so podkrepljena s simboli, slikami. 

- Dobra prostorska organiziranost in uporaba pripomočkov (npr. fotografije na škatlah, 

ki prikazujejo, kaj je v njih). 

- Obsežnejše naloge je treba razdeliti na manjše postopke, ki jih otroku vizualno 

prikažemo. 

- Opis zaporedja dejavnosti z uporabo slik. 

- Načrtovano učenje sprememb zaporedja, rutine, pravil.  

 

Otroku z avtistično motnjo lahko z različnimi aktivnostmi pomagamo pri lažjem vključevanju 

v skupino in spodbujamo k napredovanju v komunikacijskih spretnostih in socialnih veščinah. 

V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov.   

 

AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE OBČUTKA PRIPADNOSTI IN POVEZANOSTI 

 

Občutek pripadnosti je pomemben dejavnik pri razvijanju samozavesti. Aktivnosti, ki vplivajo 

na razvoj občutka pripadnosti in povezanosti, so (Punčuh, 2011, str. 106–108):  

 Igre z žogo: Otroci se skupaj z vzgojiteljico postavijo v krog in si podajajo žogo na 

različne načine (met, brca, kotaljenje itn.), pri tem povedo ime otroka, ki se mu žoga 

poda.  

 Rajalna igra: Rajanje ob glasbi, kjer je v ospredju spodbujanje plesa v paru, skupini.  

 Delitev prtičkov, slinčkov in pribora: Z deljenjem stvari se oblikuje zavest, da družba 

sestoji iz posameznikov, ki si med seboj pomagajo. Pomembno pri tem je, da se vloge 

menjajo in se spodbuja uporabo besednih zvez »hvala« in »prosim«. 

 Praznovanje rojstnega dne. 

 

AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE KOMUNIKACIJE  

 

Dejavnosti, ki pripomorejo k razvijanju komunikacijskih spretnosti, so (Hannah, 2018, str. 

15–38):  
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 Učenje igranja: Sledenje otrokovim dejavnostim, opazovanje in posnemanje njegove 

dejavnosti. Prevzemanje pobude in vzpostavljanje igre z njim se začne šele, ko otrok 

začne sprejemati prisotnost druge osebe. 

  Interaktivna igra: V igri sta prisotni vsaj dve osebi, ki medsebojno sodelujeta. Namen 

je, da otrok uživa in razvije željo po ponovitvi. Otroke z motnjo avtističnega spektra 

najbolj pritegnejo gibalne igre, glasbene igre, igre z vodo in lutkami ter igre na 

prostem.  

 Strategije za spodbujanje očesnega stika: Uporaba pripomočkov in iger, s katerimi 

pritegnemo njegovo pozornosti, na primer skrivanje za brisačo/rokami/vrati, igra pred 

ogledalom, petje z gibanjem. Ko otrok naveže očesni stik, sledi pohvala ali nagrada.  

 Izmenjavanje za razvoj zgodnje komunikacije: Pri izmenjavanju je pomembno, da 

otrokom govorimo, kdo je na vrsti (npr. » Luka je na vrsti«) in nanj tudi pokažemo. 

Tako se bo naučil povezati besede s čakanjem na vrsto, poleg tega pa se bo učil 

deljenja z drugimi.  

 Zavedanje jezika in ust: Za oblikovanje zvokov in glasov je zelo pomembno zavedanje 

jezik in usta, kar lahko spodbujamo z različnimi vajami (npr. pošiljanje poljubčkov, 

kazanje in premikanje jezika v različne smeri). 

 Razvijanje nadzora dihanja: Nadzor dihanja je pomemben za pravilno oblikovanje 

glasov. Vaje za razvijanje tega so: npr. pihanje, žvižganje.   

 Uporaba glasbe za razvoj komunikacijskih sposobnosti: Petje pomaga otrokom 

spregovoriti, jim olajša neprijetne dejavnosti, razveseljuje ter pripomore k razvoju igre.  

 Odločanje: Z učenjem odločanja otrok spoznava koristnost sporazumevanja. Na 

začetku mu ponudimo možnost izbiranja med igračo, ki jo ima rad, in tisto, ki je ne 

mara. Šele, ko razume koncept izbiranja, mu ponudimo težje možnosti.  

 Prilagajanje okolja za spodbujanje komunikacije: Stvari, ki jih otrok pogosto uporablja, 

shranimo na njemu nedostopna mesta. S tem spodbudimo otroka, da nam poskuša 

sporočiti, kaj si želi.   

 Razvijanje govora: Spodbujanje razvoja govora lahko poteka ob vsakdanjih 

dejavnostih, in sicer z razločnim govorom, petjem pesmi, prebiranjem slikanic, v 

katerih poimenujete slike, branjem pravljic s ponavljajočimi besedami, igranjem iger z 

uporabo istih besednih zvez, posnemanjem zvokov, opisovanjem dogajanja itn.  

 Uporaba znakov: Za ponazoritev določenih besed uporabimo risbe.  
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AKTIVNOSTI ZA RAZVIJANJE SOCIALNIH VEŠČIN  

 

Otroci z avtistično motnjo težje vzpostavijo socialne interakcije. Za lažjo vključitev v skupino 

je treba razvijati socialne veščine. Ena izmed socialnih veščin, ki je zelo pomembna za 

navezovanje interakcije, je zavedanje drugih. Treba ga je opozarjati na to, da v prostoru ni 

sam in da mora biti pozoren na ostale otroke v skupini (npr. da ne hodi po njih). Med 

vsakdanjimi dejavnostmi pripravimo socialno interaktivne naloge (npr. v sodelovanju z 

drugim otrokom mora opraviti določeno nalogo). Jutranji krog je lahko priložnost za 

pogovore o poslušanju drugih, izmenjavanju in razpravljanju o socialnih temah (npr. 

medosebni pomoči). Druženje med otroki lahko spodbudimo tudi z različnimi igrami. 

Organiziramo lahko tako imenovane krožke na določeno temo. Tako ima priložnost druženja 

z otroki z enakimi zanimanji. Zelo učinkovite pri razvijanju socialnih veščin so tudi socialne 

zgodbe. Primerne so predvsem za otroke, ki že razumejo stavke. Če jih podkrepimo z risbami 

ali slikami, bi jih lahko razumeli tudi manj sposobni otroci (Hannah, 2018, str. 79–83).   

 

SISTEM PECS 

 

Večina avtističnih otrok ima težave pri navezovanju stikov z drugimi. Pomemben vidik 

komunikacije je odzivanje na druge, v čemer so avtistični otroci šibki. Jezik začnejo 

uporabljati kasneje, zaradi sramežljivosti pa se pogosto tudi izogibajo govoru. Težave pri 

govoru in težje vzpostavljanje odnosov z ljudmi onemogoča vključevanje v družbo in zavira 

razvoj. PECS (Picture Exchange Communication System) je sistem komunikacije z izmenjavo 

slik in je namenjen osebam z nerazvitim govorom. Z izmenjavanjem slik lahko otroci izražajo 

lastne potrebe, želje, interese ter občutja. Otroku pomaga postati bolj aktiven in uspešen pri 

sporazumevanju (»PECS metoda«, 2019).   

Sistem je razvil dr. Andrew Bondy za mlajše avtistične otroke in otroke z drugimi socialno-

komunikacijskimi primanjkljaji. Pri tej metodi otrok izbere sličico, s katero odgovori osebi, ki 

komunicira z njim. Učenje poteka od preproste izmenjave sličic do oblikovanja zapletenejših 

stavkov. Sistem PECS je učinkovitejši od drugih načinov spodbujanja komunikacije, kot sta 

na primer trening govora in učenje znakovnega jezika, saj poučevanje ni odvisno od različnih 

dodatnih spretnostih, ki jih mora usvojiti pred začetkom uporabe sistema. Največja prednost 

PECS-a  je v tem, da že na samem začetku poučujemo komunikacijo in da ni motorično 

zahteven (»Sistem komunikacije z izmenjavo slik«, 2016).   
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2. CILJ RAZISKAVE 
 

Cilj raziskave je analiza socialne vključenosti otroka  s posebnimi potrebami, in sicer otroka z 

avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, v programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v vrtcu.  

 

3. METODOLOGIJA  
 

V raziskavi sta bili uporabljeni kvalitativna in kvantitativna metoda raziskovanja, in sicer 

opazovanje ter sociometrična tehnika, s katero se je ugotovilo, kje v shemi socialne strukture 

skupine se nahaja otrok s posebno potrebo. 

 

3.1. VZOREC OSEB 
 

V vzorec so bili vključeni trije otroci, in sicer: 

- OPP: Otrok, ki ima avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju. Otrok je 

še v postopku usmerjanja in bo kasneje najverjetneje vključen v razvojno skupino.  

- OK: Komunikativen otrok, ki nima posebne potrebe, vendar izstopa iz skupine po 

svoji družabnosti. Torej otrok, ki je zelo komunikativen, rad sodeluje pri vseh 

aktivnostih, se druži z vsemi otroki, se hitro prilagaja spremembam. 

- OZ: Zadržan otrok, ki nima posebne potrebe in je nekoliko odmaknjen iz skupine. 

Torej otrok, ki je po osebnosti bolj zadržan, sramežljiv, manj komunikativen in se ne 

igra z vsemi otroki, ampak ima manjšo skupino igralnih prijateljev.  

 

3.2. SPREMENLJIVKE 
 

1. Pozitivne interakcije: predstavljajo interakcije, ki pozitivno odstopajo od ostalih 

interakcij, in sicer pohvalo, odlično sodelovanje, objem (Priloga 1).  
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2. Negativne interakcije: predstavljajo interakcije, ki negativno odstopajo od ostalih 

interakcij, in sicer izločitev iz igre, prepiri oziroma nesoglasja med otroki ali med 

opazovanimi otroki in vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice, ter kazen (Priloga 1).  

3. Spodbude s strani vzgojiteljic: predstavljajo dodatne spodbude pri načrtovanih 

dejavnostih ali pri navezovanju stikov z otroki, ki jih vzgojiteljica ali pomočnica 

vzgojiteljice namenita opazovanim otrokom (Priloga 1).  

4. Interakcije z vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice: predstavljajo interakcije, ki jih 

opazovani otroci vzpostavijo z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice zaradi 

pomoči, ki jo otrok potrebuje ali zaradi želje po druženju (Priloga 1).  

5. Načrtovane dejavnosti: predstavljajo sodelovanje opazovanih otrok pri načrtovanih 

dejavnostih, in sicer kolikokrat sodelujejo ter ali sodelujejo enako časa kot ostali otroci 

ali manj časa kot ostali otroci (Priloga 1).  

6. Otroci izven skupine: predstavljajo interakcije, ki jih vzpostavijo z otroki iz ostalih 

skupin vrtca, in sicer pozdrav, igra ter opazno zanimanje za otroke, njihovo igro 

(Priloga 1). 

7. Otroci iz skupine: predstavljajo interakcije, ki jih vzpostavijo z otroki iz iste vrtčevske 

skupine. Beleži se število vzpostavljenih daljših interakcij med otroki (Priloga 1).  

8. Pozitivne izbire: predstavljajo izbire otrok pri izvedbi sociometrične tehnike. Vsaka 

izbira pomeni, da je bil določen otrok izbran s strani drugega otroka kot nekdo, s 

katerim se rad druži oziroma kot njegov prijatelj (Priloga 2).  

 

3.3. VREDNOTENJE SPREMENLJIVK 
 

Spremenljivke opazovanja so pozitivne interakcije, negativne interakcije, spodbude s strani 

vzgojiteljice, interakcije z vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice, načrtovane dejavnosti, otroci 

izven skupine, otroci iz skupine. Pri spremenljivkah opazovanja se je zapisovalo število 

vzpostavljenih interakcij. Vsakič, ko je opazovani otrok navezal stik, ki predstavlja določeno 

spremenljivko, sem v ček listo (Priloga 1) na ustrezno mesto zapisala črtico. Na primer, ko je 

otrok s posebno potrebo navezal stik z vzgojiteljico, sem v prostor na ček listi, ki označuje 

spremenljivko (Interakcije z vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice), napisala črtico. Pozorna 
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sem bila tudi na to, kakšen stik je navezal, in črtico napisala na ustrezno mesto pod določeno 

spremenljivko (npr. pri omenjeni spremenljivki na mesto, ki označuje pomoč, ali na mesto, ki 

označuje druženje). Na koncu opazovanja sem pri vseh treh opazovanih otrocih preštela 

število interakcij za posamezne spremenljivke. Pri spremenljivki »Načrtovane dejavnosti« se 

ni zapisovalo število interakcij, ampak kolikokrat je otrok sodeloval pri načrtovanih 

dejavnostih.  

Spremenljivko pozitivne izbire sem označila z eno ali dvema točkama, odvisno od zaporedja 

izbire. Če je bil določen otrok s strani drugega otroka izbran kot prvi, sem mu pripisala dve 

točki, če je bil izbran kot drugi, sem mu pripisala eno točko. Na podlagi točkovanja lahko 

razberemo, kako pomemben član skupine je posamezen otrok. Za vrednotenje spremenljivke 

ni pomemben seštevek točk glede na vrsto izbire, vendar število izbir, ki jih je posameznik 

prejel, zato se je v tabeli (Priloga 2) seštelo število izbir.  

 

3.4. NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 

 

Opazovanje je tehnika zbiranja podatkov kvalitativnega raziskovanja. Glede na to, v kolikšni 

meri je opazovanje standardizirano in kakšno vlogo ima opazovalec v skupini, poznamo 

različne vrste opazovanja (Flick 1998 in Sarantakos 2005, v Vogrinc 2008). V raziskavi je 

potekalo znanstveno, javno, strukturirano opazovanje z udeležbo. Izvedeno je bilo aktivno in 

neposredno opazovanje drugih oseb v naravni in realni situaciji.  

V skupini sem bila 4 tedne. Prvi teden sem namenila spoznavanju otrok in delovanja skupine. 

Če bi z opazovanjem pričela takoj, bi lahko pridobila napačne informacije, saj bi otroci svojo 

pozornost namenili meni in se ne bi vedli, kot se običajno. Ostale 3 tedne sem namenila 

opazovanju. Prvi opazovalni teden sem se osredotočila na opazovanje načrtovanih dejavnosti, 

drugi teden na opazovanje proste igre in zadnji teden na opazovanje druženja z drugimi otroki 

ter na opazovanje negativnih in pozitivnih interakcij. Ves čas sem opazovala sama in tako 

ohranjala kriterij vrednotenja. Opazovala sem vsak dan v času, ko je bil otrok s posebno 

potrebo v vrtcu (od 9. do 12. ure).  

 

Sociometrija je v metričnih opisih definirana kot metoda za merjenje družbenih odnosov v 

skupini. Z njo lahko pridobimo podatke o družbenih odnosih skupine in položaju 
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posameznikov v skupini. Na podlagi izbir otrok pridobimo podatke o tem, ali je posameznik v 

skupini priljubljen ali izločen in kakšne odnose navezuje z drugimi otroki (Kajtna, 2018).  

Sociometrično preizkušnjo se izvede tako, da otrokom zastavimo vprašanje: »S katerima 

otrokoma iz skupine se najraje družiš?« Nato podatke vnesemo v tabelo in izračunamo 

sociometrični status vsakega otroka. V raziskavo so bili vključeni otroci prve starostne 

skupine (2–3 leta). Na vprašanje »S katerima izmed otrok se najraje družiš oziroma katere dva 

otroka v skupini sta tvoja najboljša prijatelja?« niso znali vsi odgovoriti. Odgovori so bili zato 

pridobljeni tudi na podlagi opazovanja in s pomočjo vzgojiteljice ter pomočnice vzgojiteljice, 

ki otroke spremljata že dlje časa in jih bolje poznata.  

 

3.5. MERSKI INŠTRUMENTI 
 

Temeljni raziskovalni inštrument je bila ček lista. Zajema sedem spremenljivk, in sicer 

pozitivne interakcije, negativne interakcije, spodbude s strani vzgojiteljice, interakcije z 

vzgojiteljico, načrtovane dejavnosti, otroci izven skupine ter otroci iz skupine. Vanjo so se 

beležile vzpostavljene interakcije vseh treh opazovanih otrok z vzgojiteljico, z otroki iz iste 

vrtčevske skupine in ostalimi otroki vrtca. Beležilo se je tudi njihovo sodelovanje pri 

načrtovanih dejavnostih. Razlaga posamezne spremenljivke je podrobneje opisana že v 

poglavju 3.2. Spremenljivke. Merski inštrument je v prilogi.  

 

3.6. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

 

Črtice so bile po končanem opazovanju preštete (za vsakega otroka in spremenljivko posebej). 

Rezultati so bili zaradi lažje preglednosti vneseni v tabele (4. poglavje – rezultati).  

Na podlagi tega, kolikokrat je bil izbran posamezen otrok s strani drugega otroka oziroma na 

podlagi števila pozitivnih izbir, ki jih je posameznik prejel, se je izračunal sociometrični status 

vsakega otroka.   
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Sociometrični status posameznika izračunamo po formuli: 

 

 

Vir: Kajtna, 2018  

Mizbir = število izbir, ki jih je imel 

posameznik na voljo 

N = število udeleženih v preizkusu 

 

Na podlagi izračuna sociometričnega statusa lahko ugotovimo, v kateri razred 

sociometričnega statusa sodi posameznik (nizek/srednji/visok). Meje posameznega statusa so 

predstavljene spodaj. 

 

Vir: Kajtna, 2018 

 

Te številke veljajo za skupine od 20 do 30 udeležencev preizkusa, za manjše število 

udeležencev so nekoliko nižje (Kajtna, 2018). 
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4. REZULTATI 
 

4.1. GLOBALNI PREGLED REZULTATOV 
 

SPREMENLJIVKA OK OZ  OPP 

Pozitivne 

interakcije 

3 2 5 

Negativne 

interakcije 

0 0 3 

Spodbude s strani 

vzgojiteljice 

0 0 9 

Interakcija z 

vzgojiteljico 

3 3 9 

Načrtovane 

dejavnosti 

7 7 3 

Otroci izven 

skupine 

1 0 1 

Otroci iz skupine  

 

16 10 5 

SKUPAJ 30 22 35 

Izbire – 

sociometrični status 

1 1,17 0,83 

Tabela 4.1: Globalni pregled spremenljivk 

 

Iz tabele so razvidni rezultati opazovanja in izvedbe sociometričnega preizkusa. Na podlagi 

seštevka interakcij posameznega otroka lahko vidimo, da največ interakcij vzpostavi OPP. 

Deležen je veliko spodbud in interakcij s strani vzgojiteljice. Nekaj interakcij vzpostavi tudi z 

otroki iz skupine in otroki izven skupine. Kljub temu, da vzpostavi veliko stikov, celo več od 

komunikativnega otroka, je njegov sociometrični status nizek, kar nakazuje na to, da je v 

skupini osamljen.  

Najbolj pomembni spremenljivki za otroka v predšolskem obdobju sta »Sociometrični status« 

in »Otroci iz skupine«, vendar morajo biti interakcije, ki jih otrok vzpostavi z vrstniki, 

pozitivne. Medvrstniški odnosi so v predšolskem obdobju zelo pomembni za grajanje 

pozitivne samopodobe in samozavesti. Največ interakcij z vrstniki med prosto igro naveže 



28 
 

komunikativen otrok, ki se druži skoraj z vsemi otroki iz skupine. Nima stalne igralne 

skupine, temveč svoje soigralce menja, menja tudi vrste iger. Kljub temu nima največjega 

sociometričnega statusa. Zadržan otrok naveže nekaj manj interakcij z otroki kot 

komunikativen otrok, vendar ima stalno igralno skupino, ki se ji včasih pridruži še kdo. 

Večinoma navezuje stike z istimi otroki, kar omogoča grajenje dobrih prijateljskih vezi. Če 

pogledamo sociometrični status, lahko sklepamo, da je bil s strani vrstnikov največkrat izbran 

kot najboljši prijatelj. OPP naveže z vrstniki zelo malo stikov, ki trajajo manj časa kot stiki 

med ostalimi otroki. Velikokrat gre le za bežen stik. Njegov sociometrični status je najnižji 

med opazovanimi otroki. Naslednja pomembna spremenljivka je interakcija z vzgojiteljico, 

saj vzgojiteljica tako kot otroci predstavlja pomembno osebo v predšolskem obdobju. Največ 

interakcij z vzgojiteljico vzpostavi OPP, saj ga med dnevno rutino veliko usmerja, spodbuja in 

mu pomaga k boljši vključenosti v življenje vrtčevske skupine. Načrtovane dejavnosti 

predstavljajo velik del dnevne rutine, zato je pomembno, da je vanje vključen vsak otrok. Iz 

tabele lahko vidimo, da sta komunikativen in zadržan otrok pri dejavnostih sodelovala 

enakokrat, in sicer pri vseh dejavnostih, OPP je sodeloval le nekajkrat. Spremenljivka »Otroci 

izven skupine« ne pove veliko o sami sprejetosti otroka v skupini, temveč nakazuje bolj na 

otrokove socialne spretnosti z osebami, ki jih še ne pozna dobro. Med opazovanimi otroki ni 

ključnih razlik. Iz opazovanja je bilo razvidno, da za igro z otroki iz drugih skupin še ne 

pokažejo veliko zanimanja. Spodbude s strani vzgojiteljice so pozitivne in pomagajo otroku 

pri vključevanju v skupino. Vendar če otrok potrebuje veliko spodbud, pomeni, da sam ni 

dovolj motiviran ali ni zmožen opraviti določenih nalog, kar pomeni, da nekoliko zaostaja v 

primerjavi z drugimi otroki. Edini, ki je potreboval dodatne spodbude, je bil OPP. 

Spremenljivka »Negativne interakcije« edina vključuje interakcije, ki lahko negativno 

vplivajo na otroka.  Otrok, ki doživi veliko negativnih interakcij, lahko izgubi voljo do 

druženja, vključevanja v dejavnosti in razvija negativna čustva o sebi. V času opazovanja je 

negativne interakcije doživel le OPP, vendar ni bilo videti, da bi na njem pustile negativne 

posledice.  
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4.2. PREGLED PO PODROČJIH 
 

Prikazani so rezultati spremenljivk opazovanja in sociometrične preizkušnje. Vsaka tabela 

predstavlja podrobnejši prikaz posamezne spremenljivke. Poleg tabel je zapisana tudi 

interpretacija podatkov ter moja razmišljanja in opažanja glede določene spremenljivke in 

OPP v primerjavi z ostalimi otroki.  

 

4.2.1. POZITIVNE INTERAKCIJE 

 

 OK OZ OPP 

POHVALA 1 1 3 

OBJEM 2 1 2 

ODLIČNO 

SODELOVANJE 

0 0 0 

Tabela 4.2: Pozitivne interakcije 

 

OPP je doživel največ pozitivnih interakcij, in sicer tri pohvale ter dva objema. 

Komunikativen otrok je doživel tri pozitivne izkušnje, in sicer pohvalo ter dva objema, 

zadržan otrok pa le dve, in sicer en objem ter eno pohvalo.  

Pozitivne interakcije pripomorejo k razvoj pozitivne samopodobe in samozavesti, kar otrok 

potrebuje, da se lahko uspešno razvija. Vsi opazovani otroci so sicer vsakodnevno doživeli 

pozitivne interakcije, kot je npr. prijetna igra z vrstnikom, pozitivna komunikacija z 

vzgojiteljico, prijetno skupinsko druženje. Vse te interakcije je težko beležiti, saj jih je zelo 

veliko, zato sem opazovala interakcije, ki bolj izstopajo. To so pohvala, objem in odlično 

sodelovanje. Zadnje je mišljeno bolj pri načrtovanih dejavnostih, nalogah med dnevno rutino, 

lahko tudi pri igri, vendar da ta izstopa od iger med ostalimi otroki. Med opazovanimi otroki 

ni bilo tolikšnih razlik, da bi lahko rekla, da določen otrok izstopa glede pozitivnih interakcij. 

V času opazovanje nisem zasledila, da bi kateri izmed otrok odlično sodeloval z drugim 

otrokom. Med prosto igro nisem opazila razlik med otroki, nobena interakcija ni izstopala od 

ostalih. Načrtovane dejavnosti so bile organizirane tako, da je prevladovala skupna ali 

individualna oblika dela (vzgojiteljica dela z enim otrokom, medtem se ostali prosto igrajo), 

zato tu niso imeli priložnosti, da bi se lahko izkazali v sodelovanju z drugim otrokom. Prav 
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tako niso imeli v času dnevne rutine posebnih nalog, kjer bi sodelovali med seboj (2 ali 3 

skupaj). Med OPP in ostalimi otroki ni velikih razlik  glede pozitivnih interakcij. Opazila sem, 

da je sicer večkrat prejel pohvalo. Ta je za otroka zelo pomembna, saj v njem vzbudi prijetna 

občutja. Prek nje dobiva občutek pripadanja, spoštovanja, pomembnosti itn. Otroka lahko 

spodbudimo, da ponavlja določeno pozitivno vedenje ali pa izrazimo spoštovanje do otroka 

samega. OPP je zaradi avtistične motnje, težje dlje časa pri miru (npr. v času kosila je večkrat 

želel tekati po igralnici, namesto, da bi sedel in pojedel svoj obrok), težje navezuje stike, 

njegova koncentracija je nižja, zato potrebuje veliko več časa in spodbud, da mogoče opravi 

določeno nalogo oziroma da sploh sodeluje. Kadar je določeno nalogo opravil bolje od 

pričakovanja, je prejel pohvalo (npr. med skupnim plesom je prijel drugega otroka za roko in 

z njim plesal kratek čas). Za enako dejanje ostali otroci ne prejmejo pohvale, saj se od njih to 

pričakuje oziroma je takšno (in podobno) dejanje nekaj normalnega in pri drugih otrocih ne 

izstopa.  

 

4.2.2. NEGATIVNE INTERAKCIJE 

 

 OK OZ OPP 

PREPIR 0 0 0 

IZLOČITEV IZ 

IGRE 

0 0 3 

KAZEN 0 0 0 

Tabela 4.3: Negativne interakcije 

 

V času opazovanja te spremenljivke je le otrok 3 doživel negativne interakcije, in sicer 3-krat 

izločitev iz igre.  

Ob izrazu negativne izkušnje večina ljudi pomisli samo na negativne plati. Vendar kljub temu, 

da otrok doživi nekaj neprijetnega, je lahko to pozitivna izkušnja, iz katere se ogromno nauči. 

V življenju vsak pride do neprijetnih situacij, ki jih mora razrešiti ali se naučiti živeti z njimi. 

Spretnosti, kako se odzvati ne negativne izkušnje, lahko razvija že v predšolskem obdobju. 

Pridobiti mora izkušnje, da ne mora vedno vse potekati tako, kot si sam zamisli. Naučiti se 

mora, kako poiskati kompromis z drugo osebo, kako sodelovati, da je rezultat pozitiven za vse 
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vključene v procesu itn. Glavno pri negativnih situacijah je, da negativna izkušnja ne ostane v 

otroku, ampak da jo razreši in na ta način razvija svoje spretnosti ter osebnostno raste.  

Vsi otroci so v času opazovanja doživeli več negativnih situacij (npr. bolečina ob udarcu, 

žalost zaradi odhoda starša, kazen, zaradi pretiranega tekanja po igralnici). Pri OPP sem 

opazila, da se je v času proste igre večkrat vznemiril zaradi neznanega razloga. Ni se 

vznemiril zaradi drugih oseb v skupini, ampak je bil razlog za to najverjetneje njegova 

motnja, njegovo notranje doživljanje. Navedene situacije niso bile zabeležene v tabelo, saj 

niso posledica interakcije z drugo osebo v vrtcu. Negativno interakcijo predstavljajo izločitev 

iz igre, prepiri, nesoglasja, ki so posledica interakcije med otroki ali med opazovanimi otroki 

in vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice. Pri komunikativnemu in zadržanemu otroku nisem 

zasledila negativne izkušnje, ki bi bila posledica interakcije. Pri OPP pa sem opazila, da je bil 

nekajkrat izločen iz igre. Videla sem, da je pristopil do posameznega otroka z igračo, mu jo 

ponudil, otrok pa je igračo odrinil in jasno izrekel »ne« ali ga ignoriral. Po obrazni mimiki 

OPP sem opazila, da je postal zmeden oziroma ni dobro razumel, kaj se dogaja. Njegov odziv 

je bil vedno tak, da se je umaknil in se igral sam, se zatekel k vzgojiteljici ali opazoval, kaj 

počnejo drugi otroci.  

 

4.2.3. SPODBUDE S STRANI VZGOJITELJICE 

 

 OK OZ OPP 

NAČRTOVANE 

DEJAVNOSTI 

0 0 6 

SOCIALNI STIKI 0 0 3 

Tabela 4.4: Spodbude s strani vzgojiteljice 

 

Komunikativen in zadržan otrok nista potrebovala dodatnih spodbud pri sodelovanju, pri 

načrtovanih dejavnostih in prav tako ne pri navezovanju stikov z otroki. OPP je potreboval 

dodatne spodbude, da se je vključil v potek načrtovanih dejavnosti. Vzgojiteljica pa ga je tudi 

3-krat spodbudila k interakciji z drugimi otroki.  

Opazovala sem, kolikokrat vzgojiteljica spodbudi otroke, da navežejo stik med seboj, in 

kolikokrat jih spodbudi k sodelovanju pri načrtovanih dejavnostih. Dodatne spodbude je 

potreboval le OPP. Ostala opazovana otrok sta med prosto igro zelo hitro navezala stike z 
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vrstniki, pri načrtovanih dejavnostih sta z veseljem sodelovala. V času skupnih dejavnostih je 

vzgojiteljica spodbujala OPP k sodelovanju, vendar večkrat neuspešno. Zaradi motnje ima 

zelo kratkotrajno motivacijo. Da bi sodeloval v dejavnostih, bi potreboval stalne spodbude 

oziroma nekoga, ki bi z njim ves čas delal individualno, kar vzgojiteljica v takšni skupini ne 

zmore. Glede socialnega stika ne potrebuje veliko dodatnih spodbud, saj ima žejo po 

navezovanju stikov z vrstniki in sam večkrat pristopi do otrok, vendar je želja po interakciji 

večkrat enosmerna. V času proste igre bi lahko vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice ostale 

otroke spodbudili, da k igri povabijo OPP in ga na ta način poskusili bolj vključiti med 

vrstnike. Za tiste otroke, ki sami niso zmožni navezovanja interakcije oziroma njihovi poskusi 

niso uspešni in tiste, ki za opravljanje dejavnosti nimajo dovolj motivacije, je spodbuda s strani 

vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice zelo dobrodošla. Določeni otroci brez dodatne 

spodbude ne bodo sodelovali. Na ta način na določenih področjih ne bodo napredovali v 

tolikšni meri, kot bi lahko.  

 

4.2.4. INTERAKCIJE Z VZGOJITELJICO/POMOČNICO VZGOJITELJICE 

 

 OK OZ OPP 

POMOČ 3 3 9 

DRUŽENJE 0 0 0 

Tabela 4.5: Interakcije z vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice 

 

Največ interakcij z vzgojiteljico je vzpostavil OPP. Vzgojiteljica ni prva vzpostavila 

neposrednega stika posameznim otrokom, kjer bi bil razlog za to druženje. Vsi otroci pa so 

potrebovali pomoč s strani vzgojiteljice. Komunikativen otrok in zadržan otrok sta 

potrebovala pomoč 3-krat. Največ pomoči je potreboval OPP, in sicer 9-krat.  

Odrasle osebe imajo v otrokovih zgodnjih letih veliko vlogo. Predstavljajo jim vzor, zato jim 

interakcija z njimi veliko pomeni. Odnos med vzgojiteljico in otrokom mora biti kakovosten. 

Premočna navezanost ali nevzpostavljanje stika lahko negativno vplivata nanj. Pomembno je, 

da ima otrok ob sebi osebo, na katero se lahko obrne, ko potrebuje pomoč, ko potrebuje 

nekoga, da ga potolaži in spodbudi, ki se odziva na njegove potrebe ter mu je naklonjena. 

Glede interakcije med otroki in vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice se ne pojavljajo bistvene 

razlike. Stik, ki je vzpostavljen s strani vzgojiteljice in je v ospredju druženje z otroki, se 

vzpostavlja predvsem med skupnim oblikam dela (npr. ples ob glasbi, kjer vzgojiteljica 
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zapleše z vsemi skupaj ali z manjšo skupino naenkrat). Nisem zasledila, da bi vzgojiteljica 

pristopila samo do določenega otroka in se z njim, npr. igrala. Med prosto igro jim da 

možnost, da navezujejo stike z vrstniki. Vedno pa se odzove na želje in potrebe otrok (npr. če 

pristopi, kateri izmed otrok do nje in si želi objema, pogovora). V odnosu do OPP in ostalimi 

otroki ne dela razlik, do vseh ima korekten odnos. Stik med vzgojiteljico in otrokom, katerega 

razlog je pomoč otroku, se vzpostavi večkrat med vzgojiteljico in OPP kot pa ostalimi otroki. 

Sposobnosti in spretnosti OPP so nižje kot pri ostalih otrocih, zato potrebuje pomoč pri 

opravilih, ki so jih ostali otroci že usvojili (npr. hranjenje). 

 

4.2.5. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

 OK OZ OPP 

SODELUJE MANJ 

ČASA 

0 0 2 

SODELUJE 

ENAKO DOLGO 

7 7 1 

Tabela 4.6: Načrtovane dejavnosti 

 

Komunikativen in zadržan otrok sta sodelovala pri vseh načrtovanih dejavnostih, in sicer 

enako časa kot ostali otroci. OPP je sodeloval le 3-krat, in sicer 1-krat enako časa kot ostali 

otroci in 2-krat manj časa kot ostali otroci.  

Otroci vrtec ne obiskujejo samo zato, da jih vzgojiteljica pazi in da navezujejo stike, vendar 

tudi zato, da se vzgajajo in izobražujejo, razvijajo ter nadgrajujejo svoje sposobnosti in 

spretnosti. Prek načrtovanih dejavnosti naj bi otroci pridobivali nova znanja z vseh 

kurikularnih področjih in nadgrajevali svoj celostni razvoj. Vsi otroci morajo imeti možnost 

sodelovanja pri dejavnostih, te pa morajo biti prilagojene sposobnostim, predhodnemu znanju 

in izkušnjam otrok. V sodelovanju pri načrtovanih dejavnostih se opazijo razlike med otroki. 

OPP pri večini dejavnosti sodeluje manj časa ali ne sodeluje, ostali otroci sodelujejo ves čas. 

Običajno se prosto igra in medtem večkrat pride do otrok ter vzgojiteljice, pogleda, kaj 

počnejo, se za kratek čas pridruži dejavnosti, nato pa se spet prosto igre. Razlog za 

nesodelovanje OPP niso neustrezne dejavnosti, saj so te primerno zahtevne in bi zmogel 

sodelovati. Vzgojiteljica se vedno trudi, da bi se vključil in ga večkrat spodbudi, povabi k 
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dejavnosti, vendar OPP še vedno nima interesa za sodelovanje. Problem je v tem, da ob sebi 

konstantno potrebuje osebo, ki bi ga vedno znova in znova spodbujala k sodelovanju, ga 

mirila in mu pomagala pri izvedbi aktivnosti. Iz opazovanja je bilo razvidno, da veliko bolje 

sodeluje pri aktivnejših dejavnostih, kjer je vključena glasba ali veliko gibanja (npr. pri 

aktivnostih v telovadnici je sodeloval brez potrebe po dodatnih spodbudah). Tudi, če bi bile 

vse dejavnosti prilagojene njemu (bolj gibalne, ob glasbi) bi ob sebi stalno potreboval nekoga, 

ki bi z njim delal. Dodeljena mu je sicer dodatna strokovna pomoč, vendar le eno uro na 

teden.  

 

4.2.6. OTROCI IZVEN SKUPINE 

 

 OK OZ OPP 

POZDRAV 0 0 0 

IGRA 1 0 0 

ZANIMANJE 0 0 1 

Tabela 4.7: Otroci izven skupine 

 

Zadržan otrok ni pokazal nikakršnega zanimanja za navezovanje interakcije z otroki iz drugih 

skupin, niti jih ni pozdravil, ko je prišel v stik z njimi. Komunikativen otrok in OPP sicer nista 

nikoli pozdravila otrok, vendar sta kasneje pokazala zanimanje zanje. Komunikativen otrok se 

je 1-krat vključil v igro otrok iz druge skupine. OPP pa je pokazal zanimanje zanje 

(opazovanje njihove igre).  

Glede navezovanja stika z otroki iz drugih vrtčevskih skupin ni opaznih razlik med otroki. Ko 

imajo priložnost za igro z drugimi (npr. na igrišču) se vsi večinoma igrajo z otroki iz svoje 

skupine. Opazni so bili le bežni stiki in ne vzpostavljanje igre, pogovora itn.  

 

4.2.7. OTROCI IZ SKUPINE 

 

 OK OZ OPP 

STIK 16 10 5 

Tabela 4.8: Otroci iz skupine 
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Z otroki iz svoje skupine so navezali veliko več stikov. Komunikativen otrok je navezal 

največ interakcij, in sicer 16. Zadržan otrok  je navezal stik z desetimi otroki v enem tednu, 

OPP le s petimi otroki.   

Tako kot odrasle osebe so tudi vrstniki zelo pomembne osebe v otrokovem življenju.  

Medsebojno druženje vpliva na otrokov osebnostni in socialni razvoj, kar vpliva tudi na 

kasnejše življenje. Če je otrok sprejet med vrstnike, raje prihaja v vrtec, saj se v skupini počuti 

sproščeno, sprejeto, ljubljeno in varno. V takšnem okolju se otrok lažje razvija na vseh 

področjih, saj mu pozitivni odnosi prinašajo občutek, da predstavlja pomemben del skupine, v 

kateri lahko sproščeno izraža svoje želje, potrebe in občutja. V času opazovanja skupine je 

bilo razvidno, da imajo otroci različne izkušnje glede navezovanja stikov z vrstniki. Nekateri 

imajo stalno igralno skupino, kjer so med člani opazne tesne prijateljske vezi. Nekateri se 

igrajo sami, opazujejo igro drugih ali navezujejo kratke stike z vsemi otroki iz skupine. OPP v 

primerjavi z ostalimi otroki naveže veliko manj stikov z vrstniki. Opaženo je bilo tudi, da je 

igra med ostalimi otroki daljša. OPP vzpostavi stik z otrokom, vendar velikokrat le za kratek 

čas. Večinoma  pobudo za interakcijo poda sam, tako da pristopi do otroka ali  ponavlja za 

njim in se na ta način delno vključi v njegovo igro. V času opazovanja je vzgojiteljica večkrat 

prižgala glasbo, na katero so otroci plesali. Pri plesu so zaplesali tudi drug z drugim, kjer je 

bilo razvidno, da so zaplesali skupaj s tistimi, ki jih običajno izberejo tudi kot partnerja v igri. 

OPP so kot soplesalca izbrali šele, ko jih je za to spodbudila vzgojiteljica ali pa je on podal 

roko in s tem pokazal, da si želi zaplesati z posameznim otrokom. Včasih od nekaterih otrok 

prejme tudi negativen odziv (zavrnitev ali ignoriranje). V času opazovanja nihče izmed otrok 

ni pristopil do njega in vzpostavil igro z njim. Kljub temu, da naveže manj stikov z otroci, je 

videti zadovoljen.  

 

4.2.8. POZITIVNE IZBIRE 

 
Število izbir je razvidno iz sociograma. V njem je prikazano, kje se nahaja posamezen otrok iz 

skupine in kakšne odnose navezuje z ostalimi otroki, torej enosmerne (določenega otroka je 

izbral, ta pa mu izbire ne vrača) ali vzajemne (otroka sta izbrala drug drugega). Možnost pa je 

tudi da posamezen otrok ni izbral nikogar in tudi ni prejel nobene izbire.
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LEGENDA: 

1. krog – 0 izbir (osamljeni otroci) 

2. krog – 1 ali 2 izbiri (vključeni otroci) 

3. krog – 3 izbire (priljubljeni otroci) 

4. krog – 4 ali več izbir (jedro skupine, 

vodilni otrok) 

  

 Vzajemne izbire 

 Enosmerne izbire  

 

 Deklica   

 Deče

 

1. KROG  

KGKROG

GG 

2. KROG 

3. KROG 

4. KROG  

9 

1 

12 

2 
13 

OK 

4 

OPP 

3 

OZ 

7 

10 

11 
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Za lažje interpretiranje podatkov je treba poudariti, da gre za otroke prve starostne skupine 

(2–3 leta starosti). Nekateri otroci so glede socialne udeležbe že bolj razviti. Z veseljem se 

igrajo z vrstniki in kažejo zanimanje zanje. Večinoma se igrajo v manjših skupinah po dva do 

trije skupaj.  Pri nekaterih otrocih pa prevladuje individualna igra. Otroci se igrajo sami in ne 

kažejo zanimanja za vrstnike, temveč bolj zanimanje za odrasle osebe. To sem opazila pri 

otroku 9 in 12, ki sta v skupini najmlajša. Pomemben je tudi podatek, da sta otrok 3 in 4 

dvojčka, prav tako tudi otrok 1 in 2, zato sta vajena biti drug z drugim. Iz sociograma lahko 

razberemo, da se večinoma družijo deklice med seboj in dečki med seboj. Vzajemne izbire 

med deklico in dečkom so le v primerih, kjer sta ta v sorodu (dvojčka).  

Za raziskavo pomemben podatek je, kje se nahaja OPP. Razberemo lahko, da se nahaja v 

krogu osamljenih, skupaj z obema najmlajšima otrokoma. To je razumljivo, saj zmerna 

motnja v duševnem razvoju ne predstavlja kronološke starosti, ampak je otrok duševno mlajši. 

Torej je še individualist, ki za igro ne potrebuje partnerja, z njim se lahko naključno sreča. 

Kljub temu, glede na otrokove izbire dveh vrstnikov, že kaže zanimanje za vrstnike, ki pa ga 

še niso izbrali. Ostala osamljena otroka sta prav tako individualista, vendar se z OPP 

razlikujeta v tem, da še ne pokažeta zanimanja za druge otroke. Vidimo lahko, da nista izbrala 

nikogar izmed otrok, saj za igro ne potrebujeta partnerja. V času proste igre se igrata sama, 

občasno pa navežeta stik z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice.  
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5. ZAKLJUČEK 
 

Osebe s posebnimi potrebami so v preteklosti negativno obravnavali. Bili so mnenja, da niso 

zmožni sodelovati z okoljem, zato so jih zapirali v zavode. Danes stremimo k vključevanju in 

omogočanju enakih možnosti. Imajo pravico do vključevanja v redne VI ustanove, izbiranja 

med različnimi programi, prehajanja med njimi itn. V kolikšni meri bo OPP vključen v 

skupino in življenje v vrtcu je odvisno od različnih dejavnikov. Čeprav ima OPP enake 

pravice kot ostali otroci, še ni nujno, da je enakovredno vključen.  

Raziskava vključenosti otroka z avtistično motnjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju v 

rednem oddelku je pokazala, da je v skupini sicer pozitivno sprejet, vendar ni vključen v 

tolikšni meri kot ostali otroci. Vzgojiteljica med njim in ostalimi otroki ne dela negativnih 

razlik. Vsakemu otroku omogoča, da izraža svoje želje in potrebe. Zelo se trudi, da je OPP v 

skupini sprejet in vključen v vse aktivnosti, vendar v primerjavi z ostalima opazovanima 

otrokoma vseeno naveže veliko manj stikov z otroki iz skupine. Tudi rezultati sociometrične 

tehnike so pokazali, da se v socialni strukturi nahaja na obrobju. Hannah (2018) omenja, da 

imajo ti otroci težave z navezovanjem stikov z drugimi in izražanjem. Lahko se odmaknejo od 

drugih, se obnašajo nenavadno, posnemajo igro drugih, vendar ne navežejo konkretnega stika, 

težave imajo tudi pri nebesednem sporazumevanju. Naštete značilnosti so bile opazne tudi pri 

otroku, vključenemu v raziskavo. OPP ne navezuje daljših stikov z otroki, gre le za bežne 

stike, kjer opazuje drugega otroka ali ponavlja za njim. Ostali otroci večinoma ne navežejo 

stika z njim, če za to niso spodbujeni s strani vzgojiteljice. OPP se lahko sporazumeva z 

otroki le prek neverbalne komunikacije, saj še nima razvitega govora. To bi bil lahko eden 

izmed vzrokov za manjše vključevanje v igro s strani vrstnikov, saj se OPP izraža na 

drugačen način in ga ostali otroci ne razumejo vedno oziroma ne vedo, kako bi vzpostavili 

interakcijo. Rezultati se skladajo tudi z  mnenjem Z. Zalokar Divjak, ki trdi, da se OPP ne 

morajo uspešno vključiti med vrstnik, saj jim ravno njihova drugačnost onemogoča popolno 

vključitev med vrstnike. Otroci niso pripravljeni sprejeti drugačnega otroka. Da ga bodo 

sprejeli, jih lahko naučimo po razumski poti, med skupno igro in delom pa ga bodo velikokrat 

izključili (v Vrbovšek idr., 2017). 

Tudi pri načrtovanih dejavnosti se opazi velika razlika v primerjavi z ostalimi otroki, saj OPP 

redko sodeluje. Pri otrocih z avtistično motnjo je vključevanje nekoliko težje, saj imajo velik 

primanjkljaj na področju komunikacije in socialnih veščin, poleg tega tudi nizko 

koncentracijo in pozornost, kar je bilo opazno tudi pri opazovanem OPP. Ker je v skupini 
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veliko otrok, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice težko namenita toliko časa  

individualnemu delu z OPP, kot ga glede na svojo motnjo potrebuje. Da bi se bolje vključil v 

skupino in napredoval v razvoju, bi ob sebi velik del dnevne rutine potreboval osebo, ki bi z 

njim individualno izvajala tiste načrtovane dejavnosti, ki mu predstavljajo več težav. Poleg 

tega bi bilo dobro načrtovati vaje za spodbujanje njegovih komunikacijskih spretnosti in 

socialnih veščin. Poiskati bi bilo treba primeren način izražanja lastnih želja in potreb tako, da 

ga bi razumeli tudi ostali otroci. Njih pa bi bilo treba večkrat spodbuditi, da vzpostavijo 

interakcijo z njim in da ga poskušajo vključiti v svojo igro.  

Rezultati bi bili verjetno zelo drugačni, če bi določeno časovno obdobje načrtovano izvajali 

dejavnosti, ki bi spodbujale vključevanje OPP med vrstnike in prek katerih bi OPP razvijal 

komunikacijske spretnosti ter osnovne veščine, ki jih potrebuje v vsakdanjem življenju. 

Zanimivo bi bilo izvesti projekt, v katerem bi bili usmerjeni na vključevanje OPP, in pri tem 

ugotoviti, kako lahko odrasle osebe vplivamo na vse otroke, na sam potek vključevanja OPP 

in na psihosocialni razvoj celotne skupine. Ker je bil v raziskavo vključen le posameznik iz 

določene skupine OPP,  rezultatov ne moramo posplošiti na vse OPP. Rezultati raziskave bi 

se verjetno zelo razlikovali glede posamezne skupine OPP in tudi med posamezniki, ki imajo 

enako motnjo. Prav tako tudi glede na to, ali je otrok vključen v redni ali razvojni oddelek. Če 

bi izvedli raziskavo, v kateri bi upoštevali omenjeno, bi lahko ugotovili, ali največjo težavo 

pri vključevanju predstavlja otrokova motnja ali je vzrok za to kaj drugega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

6. VIRI IN LITERATURA  
 

Bratož, M. (2004). Integracija učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. V Š. 

Krapše (ur.). Otroci s posebnimi potrebami (str. 9–50). Nova Gorica: Educa 

Buzeti, M. (2010). Dokumentiranje opravljenih individualiziranih dejavnosti pri izvajanju 

dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami. V M. Željeznov Seničar in E. 

Šelih (ur.), Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu (str. 107–111). Ljubljana: MiB 

Children with Disabilities (2013). UNICEF. Pridobljeno 9. 11. 2018, s svetovnega spleta: 

http://www.unicef.si/novice/394/otroci-s-posebnimi-potrebami-%E2%80%93-vkljuceni-in-

ne-izkljuceni  

Cotič Pajntar, J., Geršak, K., Praprotnik, M., Prusnik, T. in Žnidaršič, M. (2017). Dopolnitev 

Navodil h Kurikulumu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za otroke s posebnimi potrebami: ZA OTROKE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAM. 

Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Pridobljeno 13. 2. 2019, s svetovnega 

spleta: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/progra

mi/DOPOLNITEV_Navodil_h_Kurikulumu_za_vrtce_za_otroke_z_AM.PDF 

DeSouza, E. R., Grzybowski, M. R., Nezlek, J. B., Steakley-Freeman, D. M., Wesselmann, E. 

D. in Williams K. D. (2016). Social exclusion in everyday life. V P. Riva in J. Eck (ur.). 

Social exclusion – Psychological approaches to understanding and reducing its impact (str. 3-

24). Švica: Springer.  

Dodatek h kurikulumu – Program za predšolske otroke s posebnimi potrebami s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (2003). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo.  

Hannah, L. (2018). Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra: priročnik za starše 

in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih. Mengeš: Svetovalnica za avtizem. 

Hvala, H. (2011). Integracija otrok s posebnimi potrebami. V Š. Krapše (ur.). Otroci s 

posebnimi potrebami (str. 103–108). Nova Gorica: Educa. 

Hvalič Touzery, S. (2010). Socialna izključenost. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo 

in medgeneracijsko sožitje. Pridobljeno 9. 11. 2018, s svetovnega spleta: http://www.inst-

antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1026.html  

http://www.unicef.si/novice/394/otroci-s-posebnimi-potrebami-%E2%80%93-vkljuceni-in-ne-izkljuceni
http://www.unicef.si/novice/394/otroci-s-posebnimi-potrebami-%E2%80%93-vkljuceni-in-ne-izkljuceni
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/DOPOLNITEV_Navodil_h_Kurikulumu_za_vrtce_za_otroke_z_AM.PDF
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/DOPOLNITEV_Navodil_h_Kurikulumu_za_vrtce_za_otroke_z_AM.PDF
http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1026.html
http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1026.html


41 
 

Jurišić, B. D. (2016). Otroci z avtizmom – Priročnik za učitelje in starše. Ljubljana: 

Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca Ljubljana  

Kajtna, T. Sociometrična preizkušnja. Pridobljeno 9. 11. 2018, s svetovnega spleta: 

http://www.fsp.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2009121108375052  

Knežević, S. (2011). Program poticanja socijalnih vještina u dječjem vrtiću Medveščak. V M. 

Željeznov Seničar in E. Šelih (ur.), Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka (str. 80-

86). Ljubljana: MiB 

Košir, S., Bužan, V., Hafnar, M., Lipec Stopar, M., Macedoni Lukšič, M., Magajna, L. in 

Rovšek, M. (2011). Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V J. krek in M. 

Metljak (ur.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (str. 275–327). 

Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.   

Krautberger, J. (2010). Metoda funkcionalnega učenja pri predšolskem otroku. V M. 

Željeznov Seničar in E. Šelih (ur.), Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu (str. 57–65). 

Ljubljana: MiB. 

Kurikulum za vrtce (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo.  

Lebarič, N., Kobal Grum, D. in Kolenc, J. (2006). Socialna integracija otrok s posebnimi 

potrebami. Radovljica: Didaktika. 

Lesar, I. (2009). Šola za vse?: ideja inkluzije v šolskih sistemih. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

Logar, D. (2011). Vpliv vrtca kot institucije na socialni in čustveni razvoj predšolskega 

otroka. V M. Željeznov Seničar in E. Šelih (ur.), Socialni in čustveni razvoj predšolskega 

otroka (str. 14–20). Ljubljana: MiB. 

Logar, D. (2010). Integracija otroka s posebnimi potrebami v prvo starostno obdobje v vrtcu. 

V M. Željeznov Seničar in E. Šelih (ur.), Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu (str. 37-45). 

Ljubljana: MiB. 

Motnja avtističnega spektra (2016). Aleana – strokovno združenje za celostno psihosocialno 

pomoč. Pridobljeno 31. 1. 2019 s svetovnega spleta: http://www.aleana.si/project/motnja-

avtisti%C4%8Dnega-spektra 

http://www.fsp.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2009121108375052
http://www.aleana.si/project/motnja-avtisti%C4%8Dnega-spektra
http://www.aleana.si/project/motnja-avtisti%C4%8Dnega-spektra


42 
 

Nojič, B. (2006). Individualiziran program – skupaj znamo in zmoremo! V B.  Založnik (ur.). 

Otroci s posebnimi potrebami: integracija in inkluzija (str. 73–80). Nova Gorica: Educa, 

Melior. 

Nussdorfer, V. (2013). Izključenost otrok s posebnimi potrebami. Pridobljeno 9. 11. 2018, s 

svetovnega spleta: http://www.edusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=96460  

Opara, B. (2005). Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah: vloga in naloga vrtcev in 

šol pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami: uresničevanje vzgojno-

izobraževalnih programov s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo: 

priročnik. Ljubljana: Centerkontura 

Opara, B. (2015). Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve pri vzgoji in izobraževanju otrok 

s posebnimi potrebami. Ljubljana: Centerkontura 

PECS metoda. Senzorika Varga. Pridobljeno 28. 4. 2019, s svetovnega spleta: 

http://www.pecs-metoda.si/kaj-je-pecs-metoda.html# 

Punčuh, A. (2011). Spodbujanje socialnih odnosov v prvem starostnem obdobju. V M. 

Željeznov Seničar in E. Šelih (ur.), Socialni in čustveni razvoj predšolskega otroka (str. 104-

110). Ljubljana: MiB 

Rovšek, M. (2006).  Poti in strpnosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V 

B.  Založnik in E. Šelih (ur.). Otroci s posebnimi potrebami: integracija in inkluzija (str. 15-

26). Nova Gorica: Educa, Melior. 

Rutar, D. (2017). Inkluzija otrok s posebnimi potrebami: za družbeno pravičnost. Kamnik: 

CIRIUS 

Sardoč, M. (2006). Pravice otrok s posebnimi potrebami do inkluzivnega izobraževanja. V B.  

Založnik (ur.). Otroci s posebnimi potrebami: integracija in inkluzija (str. 9–14). Nova 

Gorica: Educa, Melior.  

Sistem komunikacije z izmenjavo slik – PECS (2016). Svetovalnica za avtizem, pridobljeno 

28. 4. 2019, s svetovnega spleta: http://www.avtizem.net/pecs  

Socialna vključenost in participacija. Center RS za poklicno izobraževanje. Pridobljeno, 9. 

11. 2018, s svetovnega spleta: 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/08_Socialna_vkljucenost.pdf 

http://www.edusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=96460
http://www.pecs-metoda.si/kaj-je-pecs-metoda.html
http://www.avtizem.net/pecs
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/08_Socialna_vkljucenost.pdf


43 
 

Suhovršnik, S. Otroci s posebnimi potrebami. Pridobljeno 15. 5. 2019, s svetovnega spleta: 

http://www.osgornjigrad.si/sites/default/files/OTROCI%20S%20POSEBNIMI%20POTREB

AMI%20.pdf  

Stritih, B. (2010). Razvijanje inkluzivnega modela vključevana otrok s posebnimi potrebami v 

redne – večinske oddelke vrtca s prilagojenim izvajanjem programa in dodatno strokovno 

pomočjo. V M. Željeznov Seničar in E. Šelih (ur.), Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu (str. 

46–56). Ljubljana: MiB. 

Tadl, A. (2016). Vloga učitelja pri poučevanju dolgotrajno bolnih otrok (Diplomsko delo, 

Pedagoška fakulteta). Pridobljeno s svetovnega spleta: http://pefprints.pef.uni-

lj.si/3729/1/Tadl_-_diplomsko_delo_%C4%8CISTOPIS.pdf 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Univerza v Ljubljani: 

Pedagoška fakulteta.  

Vrbovšek, B., Belak, D. in Žnidar, S. (2017). Različni otroci, enake možnosti. Ljubljana: 

Supra, zavod za izobraževanje.  

Vučak, M. (2010). Individualiziran program. V M. Željeznov Seničar in E. Šelih (ur.), Otroci 

s posebnimi potrebami v vrtcu (str. 77–82). Ljubljana: MiB. 

Zavašnik, N. (2006). Temna in svetla stran integracije. V B.  Založnik (ur.). Otroci s 

posebnimi potrebami: integracija in inkluzija (str. 157–168). Nova Gorica: Educa, Melior. 

Žagar, D. (2012). Drugačni učenci. Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta.   

Žerovnik, A. (2004). Otroci s posebnimi potrebami. Ljubljana: Družina 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osgornjigrad.si/sites/default/files/OTROCI%20S%20POSEBNIMI%20POTREBAMI%20.pdf
http://www.osgornjigrad.si/sites/default/files/OTROCI%20S%20POSEBNIMI%20POTREBAMI%20.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3729/1/Tadl_-_diplomsko_delo_%C4%8CISTOPIS.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3729/1/Tadl_-_diplomsko_delo_%C4%8CISTOPIS.pdf


44 
 

7. PRILOGE  
 

PRILOGA 1:  ČEK LISTA  

SPREMENLJIVKE  OTROK 1 

(komunikativen) 

OTROK 2 

(sramežljiv) 

OTROK 3 

(OPP) 

1. POZITIVNE 

INTERAKCIJE 

POHVALA I I I I I 

OBJEM I I  I I I  

ODLIČNO 

SODELOVANJE 

   

2. NEGATIVNE 

INTERAKCIJE 

PREPIR    

IZLOČITEV IZ 

IGRE 

  I I I  

KAZEN    

3. SPODBUDE S 

STRANI 

VZGOJITELJIC

E 

NAČRTOVANE 

DEJAVNOSTI 

  I I I I I I  

SOCILANI 

STIKI 

  I I I 

4. INTERAKCIJE 

Z 

VZGOJITELJIC

O 

POMOČ I I I  I I I  I I I I I I I I I  

DRUŽENJE    

5. NAČRTOVANE 

DEJAVNOSTI 

SODELUJE 

MANJ ČASA 

(kot ostali otroci) 

  I I  

SODELUJE 

ENAKO 

DOLGO (kot 

I I I I I I I  I I I I I I I  I  
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ostali otroci) 

6. OTROCI 

IZVEN 

SKUPINE 

 

POZDRAV    

IGRA I   

ZANIMANJE   I 

7. OTROCI IZ 

SKUPINE 

 

 

I I I I I I I I I I I 

I I I I I  

I I I I I I I I I 

I  

I I I I I  
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PRILOGA 2: SOCIOMETRIČNA TABELA 
 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SSn 

OTROK 1  1        2    1 

OTROK 2 1     2        1 

OTROK 3  2  1          0,91 

OTROK 4   1          2 1 

OTROK 5 

(komunikativ

en) 

1            2 1 

OTROK 6  

(zadržan) 

      2    1   1,17 

OTROK 7      2     1   1,08 

OTROK 8  

(OPP) 

    2        1 0,83 

OTROK 9              0,83 

OTROK 10      2 1       0,91 

OTROK 11      1 2       1 

OTROK 12              0,83 

OTROK 13    2 1         1,08 

Število izbir   2 2 1 2 2 4 3 0 0 1 2 0 3  

Vsota 

vzajemnih 

izbir 

1 1 1 2 1 2 2 

 

0 0 0 2 0 2  


