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POVZETEK  

Vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo postaja po svetu in tudi v Sloveniji vse pogostejša 

praksa. Ena izmed vidnejših prednosti vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v omenjeni 

vzgojno-izobraževalni program je spodbujanje socialnih spretnosti in stikov z vrstniki 

značilnega razvoja, po drugi strani pa potrebujejo otroci z avtističnimi motnjami dodatno 

pozornost in individualno podporo s strani pedagoških strokovnjakov kot izvajalcev programa, 

zaradi česar lahko proces vključevanja omejene skupine otrok v vzgojno-izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za pedagoške strokovnjake, otrokove 

vrstnike in tudi otroka z avtističnimi motnjami predstavlja izziv. Za spodbujanje uspešnega 

vključevanja otrok z avtističnimi motnjami je tako pomembno negovati vključujoče naravnano 

šolsko klimo in kulturo ter zagotoviti ustrezne okoljske in kurikularne prilagoditve. Poleg tega 

je pomembno, da se pedagoški strokovnjaki, ki delajo z otrokom z avtističnimi motnjami, 

medsebojno podpirajo, si pomagajo ter timsko sodelujejo pri nudenju podpore otroku z 

avtističnimi motnjami. Za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo sta ključna 

dejavnika tudi izvajanje sprotne evalvacije ter sodelovanje šolskega okolja z otrokovim 

domačim okoljem. Z raziskavo smo želeli narediti evalvacijski vpogled v obstoječe stanje glede 

vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na Slovenskem. Osrednji namen je bil raziskati 

stališča pedagoških strokovnjakov, ki z otroki z avtističnimi motnjami delajo v okviru vzgojno-

izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ter staršev 

omenjene skupine otrok do njihovega vključevanja v omenjeni vzgojno-izobraževalni program 

ter preveriti, do kolikšne mere omenjeni skupini respondentov ocenjujeta dejavnike, ki so 

pomembni za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kot uresničene. Kot 

inštrumentarij smo uporabili dve različici anketnega vprašalnika. V vzorec je bilo zajetih 24 

pedagoških strokovnjakov, ki v okviru vzgojno-izobraževalnega programa s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo delajo z otrokom oz. otroki z avtističnimi motnjami, 

ter 19 staršev otrok z avtističnimi motnjami. Rezultati, predstavljeni v empiričnem delu, so 

pokazali, da imajo tako starši kot pedagoški strokovnjaki do vključevanja otrok z avtističnimi 

motnjami v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo pozitivna stališča, pri čemer oboji izpostavljajo pomen vključujoče naravnane šolske 

klime. Starši izražajo močno pozitivno stališče do tega, da so aktivno vpeti v proces 

vključevanja svojega otroka, pri pedagoških strokovnjakih pa je prisotno izrazito pozitivno 

stališče do nudenja podpore s strani vodstva in sostrokovnjakov, ter o tem, da zahteva proces 

vključevanja timski pristop. Izkazalo se je tudi, da obe skupini respondentov ocenjujeta 

dejavnike, pomembne za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kot v veliki 

meri uresničene. Povprečne ocene (aritmetična sredina) uresničenosti s strani staršev so bile na 

lestvici od 1 do 5 pri vseh dejavnikih večje od 4,00, pri pedagoških strokovnjakih pa večje ali 

enake od 3,88. Za najmanj uresničene so se izkazale ocene dejavnikov nudenja podpore, 

negovanja vključujoče naravnane šolske klime in kulture ter izvajanje sprotne evalvacije, kot 
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so to ocenili pedagoški strokovnjaki, a tudi ti faktorji so bili v ocenjeni z razmeroma visoko 

povprečno oceno.  

KLJUČNE BESEDE: otroci z avtističnimi motnjami, vključevanje, vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, starši, 

pedagoški strokovnjaki, stališča 

  



 IX 

ABSTRACT 

From worldwide point of view is inclusion of children with autistic spectrum disorders in 

adapted educational programme with additional prefessional support becoming more and more 

frequent practice and Slovenia is not an exception. One of the most recognizable advantages of 

inclusion of children with autistic spectrum disorders in adapted educational programme with 

additional prefessional support is encouraging social skills and social interaction among 

children with autistic spectrum disorders and their peers with typical development, but on the 

ohter hand children with autistic spectrum disorders express necessity of additional attention 

and individual professional support, and by reason of that can inclusion of the mentioned group 

of children with autistic spectrum disorders in adapted educational programme with additional 

prefessional support become challenging, especially for educational experts, child's with 

autistic spectrum disorders peers and for the child with autistic spectrum disorders himself. For 

providing a successful inclusion of children with autistic spectrum disorders it is crucial to 

nurture inclusive school climate and culture and to provide appropriate enviromental and 

curicular adjustments. In addition to that support, team work, formative assesment and 

collaboration between schooll and child's family are also important factors that hold positive 

impact on inclusion of children with autistic spectrum disorders in adapted educational 

programme with additional prefessional support. With the research we wanted to make an 

evaluational insight in existing state about inclusion of children with autistic spectrum disorders 

in adapted educational programme with additional prefessional support in Slovenia. The main 

purpose of the research was to verify attitude of educational professionals, who work with that 

group of children, and parents of children with autistic spectrum disorders, included in adapted 

educational programme with additional prefessional support, about the inclusion of mentioned 

group of children in adapted educational programme with additional prefessional support. In 

addition we also wanted to verify how the respondents evaluate factors, important for successful 

inclusion of children with autistic spectrum disorders in adapted educational programme with 

additional prefessional support, as realizated. Two versions of survey questionnaire were used 

as an instrument. In the autistic spectrum disorders there were 24 educational professionals, 

who work with child or children with autistic spectrum disorders in adapted educational 

programme with additional prefessional support, and 19 parents of mentioned group of children. 

Results, represented in empirical part of thesis, show that both, educational professionals and 

parents of children with autistic spectrum disorders have positive attitudes toward inclusion of 

children with autistic spectrum disorders in adapted educational programme with additional 

prefessional support. Both groups of respondents percieve inclusive school climate as 

important. Parents, included in our sample, have highly positive attitude toward active 

involvement in their child's educational process. Highly positive attitude at educational 

professionals can be seen in their opinion about the importance of having a supportive school 

leaders and professional collegues and about the importance of team work in the process of 

inclusion of children with autistic spectrum disorders in adapted educational programme with 

additional prefessional support. Results also show that both, educational professionals and 

parents evaluate factors, important for successful inclusion of children with autistic spectrum 

disorders, as mainly realizated. Mean of realization on scale from 1 to 5 of all the six factors 

were 3,88 or more as ratred by educational professionals, and 4,00 or more, ratred by parents 
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of children with autistic spectrum disorders. Factors of providing support, encouraging 

inclusive school climate and culture and formative assesment were evaluated as at least 

ralizated factors (by educational professionals), but still with relatively high mean.  

 

KEY WORDS: children with autistic spectrum disorders, inclusion, adapted educational 

programme with additional professional support, parents, educational professionals, attitudes  
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UVOD  

V zadnjih letih opažamo porast števila otrok, pri katerih strokovnjaki prepoznajo avtistične 

motnje. To so nevro-razvojne motnje, ki se pri posamezniku izražajo kot primanjkljaji na 

področju socialne interakcije in komunikacije ter kot stereotipna oz. ponavljajoča se vedenja, 

interesi in aktivnosti. Pri osebah z avtističnimi motnjami gre torej za odstopanje od 

pričakovanega funkcioniranja na področjih, pomembnih za posameznikovo uspešno socialno 

delovanje. Kljub temu, da so osebam z avtističnimi motnjami skupne posebnosti delovanja na 

nekaterih področjih, pa si je omenjena skupina oseb med seboj tudi različna. Razlike med njimi 

se pojavljajo predvsem v izraženosti primanjkljajev, ki v kombinaciji s posameznikovimi 

močnimi področji vplivajo na raven njegovih prilagoditvenih spretnosti.  

Otroci z avtističnimi motnjami, katerih intelektualne sposobnosti in prilagoditvene spretnosti 

se gibljejo v splošnem populacijskem povprečju ali nad njim, se v okviru osnovnošolske vzgoje 

in izobraževanja praviloma vključujejo v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju VIPPIDSP). Vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami v zgoraj omenjeni osnovnošolski program vzgoje in izobraževanja 

postaja vse pogostejša praksa, zato se kot prva nakazuje potreba po sistematičnem vključevanju 

omenjene populacije otrok v VIPPIDSP, kot naslednja pa potreba po spremljanju uspešnosti 

njihovega vključevanja. Sprotno spremljanje uspešnosti vključevanja otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP namreč omogoča, da predvidimo, kako bi lahko omenjeno skupino otrok 

pri tem procesu (dodatno) podprli.  

K uspešnosti vključevanja pripomorejo pozitivna stališča pedagoških strokovnjakov in staršev 

otrok z avtističnimi motnjami do vključevanja omenjene skupine otrok med vrstnike z 

značilnim razvojem. Simpson, S. de Boer Ott in B. Smith Myles (2003) so oblikovali tudi The 

Autism Spectrum Disorder Inclusion Collaboration Model, v katerem kot pomembne 

komponente pri vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v redne osnovne šole navajajo: 

aktivno vpetost staršev, učenčeve družine oz. njegove podporne socialne mreže v proces 

šolanja, sprotno spremljanje dela z učencem, medsebojno podporo, koordinirano delo tima, ki 

skrbi za podporo učencu z avtističnimi motnjami, ter prilagoditev šolskega okolja po meri 

učenčevih potreb.  

Ker imajo tako pedagoški strokovnjaki kot starši otrok z avtističnimi motnjami pomembno 

vlogo pri spodbujanju uspešnega vključevanja učencev z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, 

bomo v magistrskem delu raziskovali, kakšna so njihova stališča do vključevanja otrok z 

avtističnimi motnjami v omenjeni vzgojno-izobraževalni program. Stališča pedagoških 

strokovnjakov posredno vplivajo tudi na njihovo poučevanje, s tem pa tudi na uspešnost 

vključenosti otroka v šolsko oz. razredno skupnost. Poenotenost pedagoških strokovnjakov in 

staršev v stališčih do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo (sploh, 

če so stališča obojih pozitivno naravnana) olajšuje proces vključevanja omenjene skupine otrok, 

saj stališča pogojujejo posameznikov način mišljenja, čustvenega odnosa do določene osebe oz. 

pojava, pa tudi njegovo pripravljenost za določen način vedenja. V magistrskem delu bomo 

poleg stališč raziskovali tudi, kako omenjeni skupini respondentov ocenjujeta uresničenost 

pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v omenjeni program.   
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1. AVTISTIČNE MOTNJE 

1.1. OPREDELITEV AVTISTIČNIH MOTENJ 

Avtistične motnje so vrsta nevro-razvojih motenj, zaradi katerih so pri osebah z omenjenimi 

motnjami posebnosti delovanja na nekaterih področjih prisotne vse življenje. Avtistične motnje 

tako vplivajo na posameznikovo zmožnost prilagoditvenega vedenja. 

Avtistične motnje1 so kompleksna vrsta motenj. Opredeljene so tako v Mednarodni klasifikaciji 

bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (v nadaljevanju MKB) kot v 

Diagnostičnem in statističnem priročniku za duševne motnje (v nadaljevanju DSM). Trenutno 

sta v uporabi šesta verzija desete revizije MKB (v nadaljevanju MKB-10) in peta izdaja DSM 

(v nadaljevanju DSM-5). Omenjeni klasifikaciji bolezni oz. motenj se razlikujeta glede na to, 

kako podrobno je razčlenjena definicija spektra avtizma. Primerjavo v opredelitvi avtizma med 

MKB-10 in DSM-5 prikazuje Tabela 1. 

 

MKB-10 DSM-5 

MOTNJE DUŠEVNEGA 

(PSIHOLOŠKEGA) RAZVOJA 

NEVRO-RAZVOJNE MOTNJE 

Pervazivne razvojne motnje   

Motnje avtističnega spektra Avtizem v otroštvu 

Atipični avtizem 

Aspergerjev sindrom  

Drugačne pervazivne razvojne motnje 

Pervazivna razvojna motnja, neopredeljena 

Hiperaktivna motnja, povezana z znižanimi 

intelektualnimi sposobnostmi ter stereotipijo 

gibanja 

Rettov sindrom  

Druge vrste dezintegrativna motnja v 

otroštvu 

 

Tabela 1: Opredelitev avtizma v MKB-10 in DSM-5 (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov za statistične namene, 2012; Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders, 2013)  

Skladno z MKB-10 je avtizem uvrščen v sklop motenj duševnega (psihološkega) razvoja, 

natančneje med pervazivne razvojne motnje. Glede na opredelitve MKB-10, obstaja torej več 

 
1 V magistrskem delu uporabljamo izraz »avtistične motnje,« saj je ta izraz skladen z slovensko zakonodajo  z 

vzgojno-izobraževalnega področja, in sicer z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). Na 

določenih mestih v magistrskem delu sta uporabljena tudi izraza »motnje avtističnega spektra« in »avtizem,« ki ju 

uporabljamo kot sopomenki za izraz »avtistične motnje«. 
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vrst avtizma, vse vrste avtizma pa so oblika pervazivnih razvojnih motenj. Definicij avtizma je 

v tem primeru več, saj ima vsaka vrsta avtizma svojo (Mednarodna klasifikacija bolezni in 

sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, 2012). DSM-5, po drugi strani, za 

avtizem v otroštvu, atipični avtizem, Aspergerjev sindrom, drugačne pervazivne razvojne 

motnje ter neopredeljeno prevazivno razvojno motnjo vpeljuje novo, enotno ime, in sicer 

motnje avtističnega spektra (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2013). 

Omenjeni têrmin zadostuje vsem poudarkom, ključnim za razumevanje te motnje, saj pove, da 

gre za skupno ime več motenj, razprostrtih na kontinuumu spektra avtizma (Vodušek, 2015). 

Konkretno to pomeni, da za različne vrste avtizma, skladno z DSM-5, ne uporabljamo več 

različnih poimenovanj, ampak eno sâmo. Posledično je tudi definicija motenj avtističnega 

spektra širša, saj zajema značilnosti vseh motenj, ki so, skladno z MKB-10, samostojne vrste 

pervazivnih razvojnih motenj.  

 

DSM-5 navaja naslednjih pet kriterijev za opredelitev motenj avtističnega spektra (Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders, 2013): 

- primanjkljaje v socialni komunikaciji in interakciji, ki se pri posamezniku izrazijo v več 

kontekstih, ter so bili pri njem prisotni ali so še vedno, 

- prisotnost vsaj dveh oblik restriktivnih, ponavljajočih se vzorcev v vedenju, interesih 

oz. aktivnostih, ki so bili pri posamezniku prisotni ali so še vedno,  

- pojav zgoraj omenjenih simptomov iz prvih dveh kriterijev v zgodnjem razvoju 

posameznika, 

- pomembne primanjkljaje na socialnem, delovnem ali drugem področju 

posameznikovega življenja kot posledico primanjkljajev v socialni komunikaciji in 

interakciji ter restriktivnih, ponavljajočih se vzorcev vedenja, interesov oz. aktivnosti, 

- izključitev motenj v duševnem razvoju in razvojnega zaostanka.  

Prva dva kriterija sta v DSM-5 podrobneje razdelana. Njuno podrobno razčlenitev prikazuje 

Tabela 2. 

1. KRITERIJ: 

Primanjkljaji na področju socialne 

komunikacije in interakcije, ki se pri 

posamezniku izražajo v več kontekstih, ter 

so bili pri njem prisotni ali so še vedno 

2. KRITERIJ: 

Prisotnost vsaj dveh oblik restriktivnih, 

ponavljajočih se vzorcev v vedenju, 

interesih oz. aktivnostih, ki so bili pri 

posamezniku prisotni ali so še vedno 

- primanjkljaji na področju vzajemne 

socialne interakcije, ki se lahko 

razprostirajo na kontinuumu od blago 

do izrazito zaznanih odstopanj (kot 

primer DSM-5 navaja 

posameznikovo zmanjšano potrebo 

po ekspresiji zanimanj, čustev in 

- stereotipni ali ponavljajoči se 

motorični gibi, način rokovanja s 

predmeti ali način govora (preprosti 

motorični tiki, obračanje predmetov, 

eholalija, idiosinkratične fraze); 

- vztrajanje pri rutini ali ponavljajoči 

se vzorci verbalnega ali 
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afektov, neustrezno iniciacijo ali 

odziv na socialno pobudo in/ ali 

neustrezen pristop k socialnim 

interakcijam oz. vzajemni 

komunikaciji);  

- primanjkljaji na področju rabe 

neverbalne komunikacije v socialnih 

interakcijah na razponu od manjše 

neusklajenosti rabe verbalne in 

neverbalne komunikacije do težav pri 

zadrževanju očesnega kontakta ter 

ustreznosti telesne govorice in/ ali 

razumevanja gest. DSM-5 navaja, da 

se lahko primanjkljaji stopnjujejo do 

popolne odsotnosti obrazne izraznosti 

in neverbalne komunikacije; 

- primanjkljaji pri vzpostavljanju, 

ohranjanju in razumevanju odnosov, 

ki variirajo od težav pri prilagajanju 

vedenja različnim situacijam v 

socialnih razmerij do težav pri 

imaginativni igri, vzpostavljanju 

prijateljstev in/ ali odsotnosti interesa 

za vrstnike. 

neverbalnega vedenja, ki se odražajo 

v visoki stopnji vznemirjenosti ob 

spremembah, težavah pri prehodih iz 

ene aktivnosti v drugo, rigidnem 

mišljenju ali načinu pozdravljana in/ 

ali potrebi po istem vzorcu aktivnosti 

ali hrane vsak dan; 

- izredno omejeni interesi, ki izstopajo 

glede na intenzivnost ali fokus 

(močna navezanost ali preokupacija z 

nenavadnimi predmeti in/ ali 

rokovanje na persevativen, 

nenavaden način); 

- pretirano ali prešibko občutljivost na 

senzorne dražljaje in/ ali usmerjanje 

pozornosti na nenavadne čutne 

dražljaje (povišana ali znižana 

toleranca na bolečino ali temperaturo; 

nenavaden odziv na specifične zvoke, 

materiale, vonje, dotike in/ ali 

vizualne dražljaje). 

 

  

Tabela 2: Podrobnejša razdelanost prvega in drugega diagnostičnega kriterija za opredelitev motenj 

avtističnega spektra v DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2013) 

DSM-5 v nadaljevanju opredeljuje tri stopnje, na katerih se lahko razprostirajo motnje 

avtističnega spektra, in sicer glede na to, koliko podpore zaradi prisotnosti primanjkljajev 

posameznik potrebuje (prav tam, 2013). 

Diagnozo avtističnih motenj otroku postavijo »v povprečju  […] med četrtim letom in pol in 

petim letom in pol, čeprav ima večina teh otrok (51—91%) izrazite težave pred tretjim letom 

starosti […] [in] bi lahko avtistične motnje diagnosticirali pri otrocih ob drugem letu starosti.« 

(Jurišić, 2016, str. 26)  

Ob upoštevanju dejstva, da za postavitev diagnoze zadostuje en (na socialnem področju in 

področju komunikacije) oz. dva (na področju stereotipij v aktivnostih, zanimanjih in vedenjih) 

prepoznana vzorca odstopajočega vedenja, kot posledica sledijo široko zastavljene meje 

značilnosti funkcioniranja v populacijo z avtističnimi motnjami zajetih posameznikov (Pratt, 

Hopf in Larriba Quest, 2017). Posamezniki z avtističnimi motnjami se med seboj razlikujejo 

tako po poudarku na določeni vrsti simptomov, kot tudi po intenziteti izraženosti slednjih, vse 

pa lahko umestimo na kontinuum oz. spekter od bolj do manj izraženih (prav tam, 2017).  
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V DSM-5 je zapisano tudi, da moramo pri postavljanju diagnoze upoštevati možnost 

sopojavnosti avtističnih motenj z intelektualnimi primanjkljaji in/ ali primanjkljaji na govorno- 

jezikovnem področju ob upoštevanju, da morata biti omenjeni možni sopojavni motnji dokazani 

na podlagi znanega medicinskega ali okoljskega vzroka. Prav tako DSM-5 dopušča možnost, 

da se ob avtističnih motnjah pri posamezniku izrazijo simptomi katetonije (Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders, 2013). 

DSM-5 pri tem dodaja, da je potrebno pri otrocih, pri katerih opazimo zgolj primanjkljaje na 

področju socialne komunikacije in interakcije, ne pa tudi drugih značilnosti avtističnih motenj, 

preveriti, ali gre pri njih morda za prisotnost socialne (pragmatične) komunikacijske motnje 

(prav tam, 2013). 

1.2 POGOSTOST AVTISTIČNIH MOTENJ 

Število oseb z diagnosticiranimi avtističnimi motnjami iz leta v leto raste. Leta 2012 je bila 

prevalenca avtističnih motenj na svetovni ravni 1—2% z zaznanim trendom eksponentne rasti. 

Tako je bilo leta 2000 razmerje med številom oseb z avtističnimi motnjami ter številom oseb z 

značilnim razvojem 1: 150, leta 2012 1: 68, aktualni podatki pa kažejo, da se avtistične motnje 

pojavljajo pri eni na devetinpetdeset oseb (1: 59). Med njimi je skoraj petkrat več moških (1: 

42) kakor žensk (1:189) (Data & Statistics on Autism Spectrum Disorder, 2019). 

Ker smo v Sloveniji število oseb s avtističnimi motnjami začeli sistematično beležiti relativno 

pozno v primerjavi z drugimi evropskimi državami in ZDA, se lahko pri oceni prevalence 

zanesemo na zgoraj omenjene podatke (Macedoni Lukšič, 2011). To pomeni, da je v Sloveniji, 

ob upoštevanju najnovejših podatkov glede prevalence, okoli 33900 oseb z avtističnimi 

motnjami.   

Ugotovitve Y. S. Kim idr. (2012), ki so naredili pregledno študijo o razširjenosti avtističnih 

motenj in vplivih na njihov pojav, kažejo na šibko povezavo med geografskimi, etničnimi oz. 

kulturnimi ter socialno-ekonomskimi dejavniki ter avtističnimi motnjami. To pomeni, da je 

predvidoma povsod po svetu prevalenca avtističnih motenj podobna.   

1.3 ZGODOVINSKI PREGLED AVTISTIČNIH MOTENJ 

Prvi, ki je uporabil besedo avtizem, je bil švicarski psihiater Paul Eugen Bleuer 1908. leta. Z 

njo je označil osebe s shizofrenijo, ki so se izrazito umikale v svoj svet. Na podlagi zaznanih 

značilnosti vedenja opazovanih oseb je izpeljal ime »avtizem,« pri čemer »autos« pomeni 

»sam,« »ismos« pa »stanje.« (Goldstein in Ozonoff, 2009) Že v začetni točki razvoja 

raziskovalnega pristopa k proučevanju avtističnih motenj je bilo torej jasno opredeljeno, da gre 

za motnjo, s katero poimenujemo vedenjsko sliko ljudi, ki dajejo vtis, »da so izgubljeni sami v 

sebi.« (Allen, 2014, str. 9) 

 

Začetki sistematičnega usmerjanja pozornosti k skupini ljudi, pri katerih so od družbeno 

pričakovanega odstopali vzorci njihovega vedenja, segajo v štirideseta in petdeseta leta 20. 

stoletja. V tem času sta svoja opažanja o klinični sliki otrok z avtizmom s širšo javnostjo delila 

Leo Kanner, ameriški specialist otroške in mladostniške psihiatrije, ter avstrijski pediater Hans 
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Asperger, ki ju najpogosteje prepoznavamo kot prva preučevalca avtizma. Kanner je opisal 

značilnosti enajstih otrok z avtizmom in »o njihovem funkcioniranju začel razmišljal na način 

kot še nihče poprej.« (Fischbach, 2007) 

 

V nasprotju z Bleuerjem je Kanner trdil, da pri skupini opazovanih otrok ne gre za obliko 

shizofrenije in da je potrebno njihove značilnosti razumeti kot samostojno vrsto motnje, ki jo 

je poimenoval zgodnji infantilni avtizem. Omenjeno idejo o zgodnjem infantilnem avtizmu kot 

samostojni motnji je sprva oblikoval sam, nato pa jo leta 1956 skupaj z Leonom Eisenbergom, 

ameriškim socialnim psihiatrom, dodelal in utemeljil na petih sklopih simptomatskih odstopanj, 

ki so bile skupne vsem opazovanim otrokom. Kot ključne kriterije, po katerih naj bi se presojala 

prisotnost avtizma pri posamezniku, je Kanner navedel (1943, v Wing, 1991): 

- primanjkljaje na področju aktivne medosebne komunikacije,  

- težnjo po rutini,  

- pretirano navdušenje nad določenim predmetom in nefunkcionalno rokovanje s 

slednjim,  

- mutizem oz. govorno izraznost, ki ne služi medosebni komunikaciji ter 

- pomanjkljivo izraženost kognitivnih potencialov ob hkrati prisotnih nadarjenostih. 

 

Kot možne sekundarne simptome avtizma je navedel pomanjkljivo razumevanje in izražanje 

neverbalne komunikacije, stereotipijo gibanja, senzorno občutljivost, pomanjkljivo ali odsotno 

sposobnost imitacije ter vedenjske težave (Kanner, 1943, v Wing, 1991).  

 

Leto kasneje (1944. leta) je izsledke svojih preučevanj objavil Hans Asperger, ki ni bil 

seznanjen s Kannerjevo raziskavo in njegovim predlogom glede potrditve obstoja nove 

samostojne motnje (Silberman, 2015). Na podlagi opazovanj štirih dečkov je bil Asperger 

prepričan v odkritje novega sindroma, ki ga je poimenoval avtistična psihopatija. Z opisom 

značilnosti Kannerjeve opredelitve zgodnjega infantilnega avtizma je imel Aspergerjev opis 

avtistične psihopatije naslednje skupne točke (Wing, 1991): 

- oba sta temeljila na izsledkih, ki so nastali na podlagi strokovnega opazovanja vedenja 

dečkov. Asperger je na začetku trdil, da se avtistična psihopatija pri dekletih v obdobju 

pred puberteto ne pojavlja; 

- oba sta kot ključne značilnosti preučevane motnje opredelila socialno izolacijo, 

egocentričnost ter pomanjkljivo zanimanje za čustva in ideje drugih ljudi; 

- strinjala sta se v tem, da je raba jezika pri osebah s preučevano motnjo pomanjkljiva ali 

odsotna, v vsakem primeru nikoli optimalno funkcionalna; 

- avtorja sta pri njih prepoznala pomanjkljive spretnosti neverbalne komunikacije; 

- oba sta omenila rigidnost opazovanih dečkov pri vključevanju v domišljijsko igro in 

težnjo po ponavljajočem se vzorcu igre; 

- pri opazovanih dečkih sta zaznala vedenjske odklone v smeri agresije, destruktivnost in 

splošnega nemira; 

- zaznala sta pretiran odziv na senzorne dražljaje ter razhajanje med posameznikovimi 

izrazitimi spretnostmi na eni strani (na področju spretnosti s števili in pri mehaničnem 

pomnjenju) in težavami pri učenju na drugi strani. 
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Sindrom avtistične psihopatije, ki ga je opisal Asperger, se je od Kannerjeve opredelitve 

zgodnjega infantilnega avtizma razlikoval v sedmih pogledih: določitvi starosti manifestacije 

simptomov sindroma oz. motnje, zaporedju usvojitve razvojnih mejnikov, opredelitvi 

funkcionalnosti govora, zaznavi očesnega stika, intenzivnosti »odsotnosti« posameznika, oceni 

napredka na socialnem področju ter v načinu pojmovanja zaznanih odstopanj (Van Krevelen, 

1971). Primerjavo med njunima opredelitvama prikazuje Tabela 3.  

 

 KANNER 

Zgodnji infantilni avtizem 

ASPERGER 

Avtistična psihopatija 

STAROST 

MANIFESTACIJE 

SIMPTOMOV 

 

V prvem mesecu. 

 

V tretjem letu ali kasneje. 

ZAPOREJE USVOJITVE 

RAZVOJNIH MEJNIKOV 

Najprej hoja, nato govor.  Najprej govor, nato hoja.  

GOVOR Govor ni funkcionalen: je 

pomanjkljiv ali ga ni. 

Govor je namenjen 

enosmerni komunikaciji. 

OČESNI STIK  Posameznik ne vzpostavlja 

očesnega stika. 

Posameznik vzpostavlja 

očesni stik. 

INTENZIVNOST 

ZAZNAVE 

»ODSOTNOSTI« 

Otrok daje vtis, da živi v 

svojem svetu. 

Otrok daje vtis, da živi v tem 

svetu, a na samosvoj način. 

OCENA NAPREDKA NA 

SOCIALNEM PODROČJU 

Pričakovani napredek na 

socialnem področju je 

majhen. 

Pričakovani napredek na 

socialne področju je 

razmeroma velik. 

NAČIN POJMOVANJA 

ODSTOPANJ 

Sindrom je pojmovan kot 

psihiatrično stanje- motnja. 

Sindrom je pojmovan kot 

osebnostna poteza. 

 

Tabela 3: Razlike med Kannerjevo opredelitvijo zgodnjega infantilnega avtizma in Aspergerjevo 

opredelitvijo avtistične psihopatije (Van Krevelen, 1971) 

V naslednjih desetletjih je avtizem postal vse bolj prepoznan kot samostojna motnja, ločena od 

drugih. Polemike so se premaknile k iskanju vzrokov za njegov nastanek. Kot eden izmed 

predpostavljenih morebitnih vzrokov za pojav avtizma je bila izpostavljena čustvena hladnost 

mater, starši otrok z avtizmom pa so se tej predpostavki uprli, saj so opazili, da se ob njihovem 
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enakem odnosu in vzgojnih prijemih pri enemu otroku pojavljajo znaki avtizma, pri njegovih 

sorojencih pa ne (Cohmer, 2014). 

Pritiski staršev, ki so se želeli razbremeniti teže stigme zaradi predpostavke o povezanosti 

njihovega čustvenega izražanja in vedenja njihovih otrok, so vplivali na nadaljnje raziskovanje 

na tem področju. Do sprememb v dojemanju in prognozi omenjene motnje je prišlo z 

raziskovanjem in odkrivanjem nevro-bioloških teorij nastanka avtističnih motenj. Rimland 

(1964, v Cohmer 2014) je tako ovrgel teorijo o čustveni hladnosti mater kot vzroku za pojav 

avtizma s tem, ko je predstavil tezo o biološkem ozadju avtističnih motenj. Kasneje so se 

raziskovalna zanimanja začela pomikati k proučevanju možnih genetskih vzrokov za njihov 

nastanek. 

V  naslednjih desetletjih se je avtizem začel v strokovni javnosti uveljavljati kot samostojna 

motnja. Do začetka 70. let je namreč, kljub Kannerjevim in kasneje Eisenbergovim poskusom 

uveljavitve avtizma kot samostojne motnje, prevladovalo prepričanje o nejasni meji med 

avtizmom, shizofrenijo, psihozo in atipičnim razvojem (Macedoni Lukšič, 2006). Avtizem je 

bil tako v DSM-1 kot v DSM-2 prepoznan kot psihotična motnja in klasificiran kot tip 

shizofrenije v otroštvu. V DSM-3 je bila opredeljena pervazivna razvojna motnja, ki je 

vključevala infantilni avtizem. To pa je pomenilo konkretno deklarativno razmejitev med 

avtizmom in shizofrenijo (prav tam, 2006).  

 

Poleg omenjenega premika v smeri prepoznavanja in opredelitve avtizma kot samostojne 

motnje, je bilo na tem področju v 70., 80. in 90. letih 20. stoletja narejenih še nekaj korakov. 

Najprej so se razločevalne značilnosti avtizma centralizirale okoli treh glavnih kriterijev, t. i. 

»triade primanjkljajev,« in sicer na socialnem področju, področju komunikacije in področju 

imaginacije (Wing in Gould, 1979, v Kent, 2014). V 90. letih so omenjenim kriterijem dodali 

še primanjkljaje na področju načrtovanja (Wing, 1991).  

 

Zatem so se polemike glede vprašanja povezanosti Kannerjevega avtizma in avtistične 

psihopatije začele pomirjati. Leta 1973 je bil sprejet konsenz, da se značilnosti, ki opredeljujejo 

avtizem, razprostirajo na kontinuumu od bolj do manj izraženih, simptomi avtistične psihopatije 

(Aspergerjevega sindroma) pa so bili postavljeni na omenjeni spekter ter s tem postali sprejeti 

kot oblika avtizma (Wing, 1988). 

 

Raziskovalni napredek na tem področju se je usmeril tudi k iskanju ustreznih pristopov za 

poučevanje otrok z avtističnimi motnjami, pri čemer še danes velja, da so vedenjski pristopi 

ena izmed z dokazi podprtih praks pri obravnavi oseb z avtističnimi motnjami (National Autism 

Center, 2015). V zadnjih dveh desetletjih se je število ljudi z avtističnimi motnjami povečalo, 

kar je najverjetneje povezano z večjo ozaveščenostjo in višjo stopnjo sprejemanja oseb z 

avtističnimi motnjami, s široko zastavljenimi kriteriji za opredelitev motnje in povečanim 

zanimanjem za proučevanje omenjene motnje (Novella, 2014). Posledično smo danes na 

globalni ravni priča specializaciji študijev, ki se osredotočajo na avtistične motnje, porastu 

ambulant ter svetovalnic za družine otrok z avtizmom, pa tudi vse večjemu številu organizacij 

in društev, ki nudijo strokovno podporo omenjeni skupini ljudi. 
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2. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK Z AVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI 

2.1 KONTINUUM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK Z AVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI 

Otroci z avtističnimi motnjami so ena izmed devetih skupin otrok s posebnimi potrebami, ki so 

opredeljene v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP-1). 

Čeprav so otroci z avtističnimi motnjami obstajali že od nekdaj, so kot samostojna skupina 

otrok s posebnimi potrebami po zgoraj omenjenem zakonu opredeljeni od šolskega leta 2013/ 

2014.  

Vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, med njimi tudi otrok z avtističnimi 

motnjami, opredeljuje zgoraj omenjeni ZUOPP-1, ki v 5. členu navaja vrste vzgojno-

izobraževalnih programov na ravni predšolskega in osnovnošolskega obdobja. Ti programi so 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011):  

- program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

- prilagojen program za predšolske otroke, 

- vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo,  

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom, 

- prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,  

- posebni program vzgoje in izobraževanja, 

- vzgojni program. 

Predlog za vzgojni oz. vzgojno-izobraževalni program, v katerega naj bi se vključil otrok z 

avtističnimi motnjami, poda komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v 

nadaljevanju KUOPP). Usmerjanje otrok z avtističnimi motnjami v določen vzgojno-

izobraževalni program poteka »v skladu z njihovimi sposobnostmi in posebnimi potrebami, v 

času šolanja pa tudi v skladu z njihovimi učnimi dosežki in delovanjem.« (Jurišić, 2006, str. 

174).  

Otroci z avtističnimi motnjami se lahko na ravni predšolske vzgoje vključujejo v dva programa: 

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

prilagojen program za predšolske otroke. Za prvi program je značilno, da se vanj vključujejo 

tisti otroci s posebnimi potrebami, katerih nivo potreb po pomoči in podpori je sicer večji kot 

pri populaciji otrok značilnega razvoja, a hkrati ne tako velik, da bi otrok ves čas potreboval 

specialno vodenje. Ti otroci se torej vključujejo v program, kjer vzgoja poteka v skupini z 

vrstniki značilnega razvoja, ob tem pa jim je nekajkrat na teden nudena dodatna strokovna 

pomoč s strani specialnega in rehabilitacijskega pedagoga, logopeda oz. drugega ustreznega 

strokovnjaka. Možno je tudi, da imajo spremljevalca. 

V prilagojeni program za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnih oddelkih vrtcev, KUOPP 

usmerja tiste otroke s posebnimi potrebami, katerih specifike funkcioniranja zahtevajo visoko 

mero pozornosti, podpore in pomoči s strani vzgojitelja. Praviloma je zato v omenjenem 
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vzgojnem programu tudi zmanjšano število otrok, ki se vanj vključujejo, in sicer do največ šest 

otrok s posebnimi potrebami (Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje, 2014). 

Ob prehodu otrok s posebnimi potrebami med posameznimi stopnjami vzgoje in izobraževanja 

sta ponekod zakonsko določeni priprava in izvajanje načrta prehoda (t.i. transition plan). To, 

denimo, velja za Združene države Amerike (Ong, 2005). Pri nas omenjena praksa ni zakonsko 

določena, je pa priporočljiva. Za otroke z avtističnimi motnjami namreč pogosto velja, da imajo 

težave v prilagajanju na spremembe in s tem povezano (avto)agresivno, kljubovalno ali katero 

drugo obliko motečega vedenja. Z oblikovanjem načrta prehoda se lahko tovrstnemu vedenju 

izognemo, zmanjšamo njegovo intenzivnost ali trajanje, hkrati pa posameznika z avtističnimi 

motnjami lažje privajamo na prihajajoče spremembe v prostoru, organizaciji in načinu vzgoje 

in izobraževanja oz. poklicnega dela. 

V skladu z ZUOPP-1 lahko KUOPP predlaga, da se otroka z avtističnimi motnjami usmeri v 

naslednje programe osnovnošolske vzgoje in izobraževanja: v vzgojno-izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju VIPPIDSP), v 

prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju 

VIZ NIS), v posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PP VIZ), v prilagojeni 

program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom ali pa v vzgojni 

program. Pri tem velja izpostaviti tudi 13. člen Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki pravi, da se otroka s posebnimi potrebami (torej 

tudi otroka z avtističnimi motnjami) usmeri v tisti vzgojno-izobraževalni program, »ki je 

najprimernejši glede na otrokove vzgojno-izobraževalne potrebe.« (Pravilnik o organizaciji in 

načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2013). 

KUOPP otroke z avtističnimi motnjami manj pogosto usmerja v vzgojni program ter v 

prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z enakovrednih izobrazbenim standardom. Za 

omenjeni vzgojno-izobraževalni program velja, da se za otroke z avtističnimi motnjami v 

Sloveniji izvaja na treh lokacijah, in sicer v Ljubljani (v Zavodu za gluhe in naglušne 

Ljubljana), Mariboru (v Centru za sluh in govor Maribor) ter Portorožu (v Centru za korekcijo 

sluha in govora Portorož). Trajanje programa in predvideni standardi znanja so v omenjenem 

vzgojno-izobraževalnem programu enaki kot v redni osnovni šoli2, prav tako pa so enaki tudi 

predmeti, ki sestavljajo obvezni program (slovenščina, matematika, tuj jezik ipd.). Razlike v 

primerjavi s šolanjem v redni osnovni šoli se pojavljajo pri sestavi razreda (v redni osnovni šoli 

se šolajo predvsem otroci z značilnim razvojem ter tisti otroci s posebnimi potrebami, ki lahko 

uspešno delujejo v takem okolju, v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z 

enakovrednim izobrazbenim standardom pa so praviloma otroci s posebnimi potrebami), 

predmetniku (v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom za otroke z avtističnimi motnjami se izvajajo tudi specialno-pedagoške dejavnosti, 

in sicer predmeta Komunikacijske veščine ter Socialne veščine) ter v organizaciji vzgoje in 

 
2 Pri uporabi izraza »redna osnovna šola« imamo v mislih osnovno šolo, ki jo v večini obiskujejo učenci značilnega 

razvoja, in v okviru katere se izvaja tudi vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Uporabljamo ga kot sinonim za izraz, ki ga v angleški literaturi najdemo pod imenom 

»mainstream school.« 
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izobraževanja (v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z enakovrednim 

izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami se poudarja pomen sistematičnosti 

in individualizacije, kar se optimizira tudi z določanjem manjšega števila otrok v razredni 

skupnosti v primerjavi s številom otrok v redni osnovni šoli) (Burja idr., 2014). 

Bolj pogosta je praksa usmerjanja otrok z avtističnimi motnjami v enega izmed prvih treh 

naštetih vzgojno-izobraževalnih programov. Razlike med PP VIZ, VIZ NIS ter VIPPIDSP se 

pojavljajo na ravni ciljne skupine otrok, katerim so programi namenjeni, trajanju programa, 

predvidenih standardih znanj, načinu organizacije vzgoje in izobraževanja ter v vsebinskih 

poudarkih. Razlike med njimi podrobneje predstavlja Tabela 4. 

 PP VIZ VIZ NIS VIPPIDSP 

Učenci Učenci z zmerno, 

težjo oz. težko obliko 

motenj v duševnem 

razvoju (lahko tudi z 

dodatnimi 

pridruženimi 

primanjkljaji) 

Učenci z lažjo motnjo 

v duševnem razvoju 

(lahko tudi z 

dodatnimi 

pridruženimi 

primanjkljaji) 

Učenci s posebnimi 

potrebami, ki 

predvidoma lahko 

dosegajo minimalne 

standarde znanja, 

enake tistim za učence 

značilnega razvoja 

Trajanje Obvezni del (3 stopnje 

oz. 9 let) + možnost 

podaljšanja šolanja do 

dopolnjenega 26. leta 

starosti 

9 let + možnost 

podaljšanja za 3 leta 

9 let 

Standardni 

znanja 

Zastavljeni 

individualno za 

vsakega učenca 

posebej 

Nižji kot v VIPPIDSP 

oz. šolah, kjer se 

večinoma šolajo 

učenci z značilnim 

razvojem; enaki za 

vse učence v razredu. 

Enaki kot v redni 

osnovni šoli; enaki za 

vse učence v razredu.  

Organizacija 

VIZ 

● Poudarek na 

individualizaciji 

učenja in 

poučevanja 

● Povratna 

informacija je 

izključno v opisni 

obliki (ni 

številčnega 

ocenjevanja 

znanja); 

● Učenci se šolajo 

ločeno od 

vrstnikov 

značilnega razvoja 

(v ločenih 

razredih, lahko pa 

znotraj iste šolske 

stavbe); 

● Izvajanje 

prilagoditev pri 

poučevanju, 

izvajanju 

● Učenci s 

posebnimi 

potrebami in 

vrstniki brez 

posebnih potreb se 

šolajo skupaj; 

● Pri pouku učitelj 

za učence s 

posebnimi 

potrebami 

prilagodi izvajanje 
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● V zadnjem delu 

(učenje za življenje 

in delo) se 

poudarja 

vključevanje oseb 

s posebnimi 

potrebami v 

praktične oblike 

zaposlitve in dela. 

aktivnosti, 

demonstracijah in 

eksperimentih, pri 

izdelavi zapiskov, 

pri skupinskem 

delu in športu. 

učenja in 

poučevanja; 

● Učencu s 

posebnimi 

potrebami se 

zagotovi največ pet 

ur dodatne 

strokovne pomoči 

na teden. 

Vsebina VIZ ● Poudarek na 

vsebinah splošne 

poučenosti ter 

razvijanju in 

ohranjanju 

samostojnega 

življenja ter 

socializacije. 

● Poleg obveznega 

programa imajo 

učenci do vključno 

šestega razreda 

tudi specialno-

pedagoške 

dejavnosti 

(računalniško 

opismenjevanje in 

socialno učenje). 

● Poleg obveznega 

programa imajo 

učenci ure dodatne 

strokovne pomoči 

za premagovanje 

primanjkljajev, 

ovir oz. motenj, 

učno pomoč in 

svetovalne storitve. 

 

Tabela 4: Primerjava med posebnim programom vzgoje in izobraževanja, prilagojenim vzgojno-

izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom in vzgojno-izobraževalnim programom s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Po uspešno zaključenem šolanju v omenjenih vzgojno-izobraževalnih programih se lahko 

učenci z avtističnimi motnjami odločijo za več različnih oblik nadaljevalnega šolanja, 

usposabljanja oz. dela. Učenci z avtističnimi motnjami, ki so bili vključeni v PP VIZ, lahko 

svoje šolanje po devetih letih v tem programu podaljšajo še za tri leta. Tisti učenci, ki so uspešno 

zaključili devetletno šolanje v bodisi VIZ NIS bodisi v VIPPIDSP, pa lahko s svojim šolanjem 

nadaljujejo. Učenci, ki zaključijo prilagojeni vzgojno-izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, se lahko vpišejo v nižje poklicno izobraževanje (npr. v program 

pomočnik v biotehniki in oskrbi) in srednje poklicno izobraževanje (npr. v program vrtnar), 

zatem pa poiščejo zaposlitev. Učenci, ki so zaključili VIPPIDSP, lahko svoje šolanje 

nadaljujejo v srednjem splošnem izobraževanju in se vključujejo tudi na univerzitetno raven 

izobraževanja. 

Ob dejanskem prestopu na trg delovne sile se osebe z avtističnimi motnjami srečujejo z izzivom 

oteženega iskanja delovnega mesta, ki bi ustrezalo njihovi formalni izobrazbi. M. Korelc in J. 

Remenik (2013) navajata, da so za delodajalca pri sprejetju posameznika v delovni kolektiv 

pomemben vidik značaj in vedenjske lastnosti kandidata. Ker se pri osebah z avtističnimi 

motnjami prav na socialnem in komunikacijskem področju izraža največ primanjkljajev, je 

iskanje dela zanje navadno zelo zahteven proces.  
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V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili vpogledu v vzgojo in izobraževanje otrok z 

avtističnimi motnjami, ki se vključujejo v VIPPIDSP. 

2.2 VKLJUČEVANJE OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO 

STROKOVNO POMOČJO 

Vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP je oblika »popolnega inkluzivnega 

izobraževanja, ki učencem s posebnimi potrebami omogoča, da so vključeni v edukacijske 

oblike skupaj z vrstniki značilnega razvoja, obenem pa jim je v šolskem okolju nudena ustrezna 

dodatna strokovna pomoč.« (Mesibov in Shea, 1996, str. 337)  

V omenjeni vzgojno-izobraževalni program se vključujejo otroci s posebnimi potrebami, ki 

imajo »povprečne intelektualne sposobnosti, povprečne zmožnosti učenja […] in prilagojeno 

vedenje, ki jim omogoča sodelovanje v skupini otrok z značilnim razvojem.« (Macedoni Lukšič 

idr., 2009, str. 107) Glavna značilnost VIPPIDSP je torej isto fizično šolsko okolje tako za 

otroke značilnega razvoja kot za otroke s posebnimi potrebami, ob hkratnem upoštevanju 

individualnih značilnosti otrok, posebej tistih s posebnimi potrebami, na ravni izvajanja 

programa (Mesibov in Shea, 1996).  

Upoštevanje individualnosti posameznega učenca in dodatna pozornost do učencev s posebnimi 

potrebami se v omenjenem vzgojno-izobraževalnem programu uresničujejo preko izvajanja 

prilagoditev pri izvedbi pouka v razredu ter izvajanju ur dodatne strokovne pomoči, ki učencu 

s posebnimi potrebami v VIPPIDS pripada skladno z odločbo o usmerjanju (Macedoni Lukšič 

idr., 2009). Ure dodatne strokovne pomoči v VIPPIDSP praviloma vodi specialni in 

rehabilitacijski pedagog, logoped, defektolog oz. socialni pedagog, torej strokovnjak s 

področja, na katerem se pri otroku nakazujejo potrebe po podpori ter strokovni oceni in 

spremljanju.  

Skladno z rastjo števila otrok, pri katerih so diagnosticirane avtistične motnje, po svetu raste 

tudi število otrok z avtističnimi motnjami, vključenih v VIPPIDSP (Simpson idr., 2003). Enak 

trend se kaže tudi na Slovenskem. V šolskem letu 2018/ 2019 je bilo otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP 189. Glede na celotno populacijo otrok s posebnimi potrebami to 

predstavlja 1,6%, pri čemer pa se je ta odstotek glede na pretekla leta povečeval (2015/ 2016- 

1%, 2016/2017- 1,3%, 2017/ 2018- 1,5%) (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (b. 

d.).  

2.2.1 ZNAČILNOSTI IN POTREBE OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI, KI SE 

VKLJUČUJEJO V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM 

IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

Medtem ko za skupino otrok z avtističnimi motnjami, ki se vključujejo v VIPPIDSP, velja, da 

so njihovi intelektualni potenciali v primerjavi z vrstniki značilnega razvoja povprečni ali 

nadpovprečni, se pri njih odkloni od pričakovanega pojavljajo na ravni socialnega 

funkcioniranja, komunikacije in specifičnih interesih, ki so, po mnenju S. Ozonoff, G. Dawson 

in McPartlanda (2015), opazni pri njihovi igri, domišljiji in vedenju. Otroci z avtističnimi 
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motnjami, ki se vključujejo v omenjeni vzgojno-izobraževalni program, so socialno motivirani, 

vendar zelo občutljivi (Klin, McPartland in Volkmar, 2005, v Radoja, 2016).  

Zgoraj opisane značilnosti posameznikov z avtističnimi motnjami, ki se vključujejo v VIPPIDS, 

nekateri avtorji povezujejo s têrminom visoko funkcionalni avtizem. E. Andari idr. (2010, str. 

4389) omenjeno obliko avtističnih motenj definirajo kot »nevro-razvojno motnjo, [za katero so 

značilni] primanjkljaji v razumevanju in prilagajanju na socialne signale […] ob normalno 

ohranjenih jezikovnih spretnostih in splošnih intelektualnih potencialih.« Za osebe z visoko 

funkcionalnim avtizmom je značilno, da se izogibajo očesnemu stiku, s težavo vzpostavljajo 

spontane medosebne interakcije, na testih socialno-kognitivnih spretnosti pa izkazujejo 

specifične primanjkljaje na področjih razumevanja namer drugih in hitre intuitivne presoje 

socialnih situacij (prav tam, 2010). 

Splošne značilnosti socialnega in sporazumevalnega funkcioniranja otrok z avtističnimi 

motnjami so šibko odzivanje na socialne dražljaje in odsotna ali na družbeno nezaželen način 

izražena želja po socialnih interakcijah, manj ustrezna ali neustrezna vzpostavitev in 

zadrževanje očesnega kontakta ter težave pri interpretaciji besedne in nebesedne komunikacije 

(Weiss in Harris, 2001). Kot navajata Gutstein in Whitney (2002), imajo otroci z avtističnimi 

motnjami težave tudi pri razumevanju perspektive drugih, zaradi česar s težavo navezujejo 

prijateljstva. Problematika težav pri vzpostavljanju socialnih stikov se lahko do adolescence 

stopnjuje vse do posmehovanja in zavračanja s strani vrstnikov (Church, Alisanski in 

Amanullah, 2000). 

Pri otrocih z avtističnimi motnjami se pojavljajo tudi restriktivni, ponavljajoči in stereotipni 

vzorci vedenja, zanimanj in aktivnosti, pa tudi moteče vedenje kot so napadi besa, pasivnosti, 

eholalije. Slednja »lahko [pri otrocih z avtističnimi motnjami] nadomešča besedne odzive in 

pobude in ima enako vlogo kakor sredstva, ki jih drugi uporabljajo v običajni komunikaciji.« 

(Macedoni Lukšič idr., 2009, str. 108) Da bi lahko pedagoški strokovnjaki omenjene neželene 

oblike vedenjskih vzorcev pri otroku z avtističnimi motnjami preoblikovali, je v praksi 

pomembno upoštevati, da je lahko otrok z avtističnimi motnjami v razredu občutljiv na različne 

senzorne dražljaje in da mu je pomembno pripraviti prostor v učilnici, kamor se lahko umakne. 

Prav tako mu bodo lahko v pomoč vizualne opore ali kakšne druge vrste opore (npr. socialne 

zgodbe). Zelo smiselno je tudi to, da so učitelji in drugi pedagoški strokovnjaki, ki delajo z 

otrokom z avtističnimi motnjami, seznanjeni z njegovimi potrebami ter opremljeni z znanjem s 

področja poznavanja avtističnih motenj, in da se časovno prilagodijo njegovem tempu usvajanja 

znanja v tem smislu, da mu prilagodijo čas pri pridobivanju, utrjevanju in izkazovanju znanja. 

Pri poučevanju je priporočljivo, da pedagoški strokovnjak otroku z avtističnimi motnjami 

omogoči čim več situacij, v katerih bo učenec lahko posploševal znanje. Navodila za domačo 

nalogo in druge aktivnosti pa naj bodo kratka (prav tam, 2009).  

Za vse otroke v razredu, tudi otroke z avtističnimi motnjami, je pomembna dobra poučevalna 

praksa. Carter (1996, v Kavkler, 2008), pravi, da je bistvo dobre poučevalne prakse v 

prepoznavanju in krepitvi otrokovih močnih področij, multisenzornem učenju, omogočanju 

dodatnega časa pri reševanju nalog, zmanjševanju števila nalog, sprotnemu preverjanju 

razumevanja, učenju po korakih, delitvi učne snovi na manjše enote, prilagajanju navodil, 
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navajanju primerov, učenju učnih strategij, uporabi materialnih, besednih in nebesednih opor 

za učenje, omogočanju uporabe več pripomočkov, omogočanju sprotne povratne informacije, 

omogočanju sodelovalnega učenja ter v jasnih in razumljivih navodilih. 

Poleg zgoraj omenjenih smernic je smiselno upoštevati tudi rezultate pregledne študije R. 

Iovannone, Dunlapa, H. Huber in Kincaida (2003), ki so pregledali dotedanje raziskave o 

učinkovitih edukativnih praksah za učence z avtističnimi motnjami. Njihove ugotovitve, 

predstavljene v Tabeli 5, prikazujejo, da največ do tedaj opravljenih raziskav kot učinkovite 

prakse navaja: vključenost staršev v šolski tim, ki spodbuja otrokov razvoj, podporno in 

strukturirano okolje za učenje, zgodnjo obravnavo, kurikulum, ki dodatno pozornost namenja 

razvoju otrokovih socialnih in komunikacijskih spretnosti. 

 Powers 

(1992) 

Dawson in 

Osterling 

(1997) 

Hurth idr. 

(1999) 

National 

Research 

Council 

(2001) 

Podporno in strukturirano 

okolje za učenje 

 

x x x  

Vključenost staršev 

 

 

x x x x 

Zgodnja obravnava 

 

x  x x 

Kurikulum, ki dodatno 

pozornost namenja razvoju 

otrokovih socialnih in 

komunikacijskih 

spretnosti. 

x x x x 

Integracija z vrstniki 

značilnega razvoja 

 

x    

Predvidljivost in rutina 

 

 

 x   

Funkcionalni pristop k 

reševanju problemov 

 

 x  x 

Načrt prehoda iz vrtca v 

osnovno šolo 

 

 x   

Individualizacija podpore 

in aktivnosti 

 

  x x 
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Sistematična in vnaprej 

načrtovana navodila 

 

  x x 

Intenzivnost zavzetosti 

učitelja 

 

 

  x x 

Razvojno primerne 

aktivnosti 

  x  

 

Tabela 5: Pregled učinkovitih edukativnih praks z otroki z avtističnimi motnjami (Iovannone, Dunlap, 

Huber in Kincaid, 2003) 

Poleg zgoraj omenjenih uspešnih pristopih poučevanja otrok z avtističnimi motnjami v rednih 

osnovnih šolah Humprey in Lewis (2008, v Frederickson, Jones in Lang, 2010) kot pomembna 

dejavnika uspešnega vključevanja omenjata učno diferenciacijo ter mirno, spodbudno in 

predvidljivo učno okolje.  

Da je vloga učitelja pri vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP pomembna, je 

pokazala tudi pregledna raziskava, v kateri so raziskovalci pregledali 28 člankov o pogledu 

staršev otrok z avtističnimi motnjami na njihovo vključevanje v redno osnovno šolo. V 

ugotovitvah lahko razberemo, da starši učitelju (njegovim osebnostnim lastnostim, poznavanju 

posameznega otroka z avtističnimi motnjami, izobraženosti na tem področju, primerni 

komunikaciji z otrokom z avtističnimi motnjami) pripisujejo velik pomen. Od tega naj bi bila, 

po njihovem mnenju, odvisna uspešnost vključenosti njihovega otroka med vrstnike značilnega 

razvoja v okviru osnovnošolske vzgoje in izobraževanja (Falkmer, Anderson, Joosten in 

Falkmer, 2015). Poleg tega so, po mnenju staršev, pomembni tudi naslednji dejavniki: 

upoštevanje individualizacije, učiteljeva stališča ter poznavanje koncepta inkluzije. Velik vpliv 

ima tudi dobro sodelovanje med starši in šolo (Kasari in Smith, 2013) ter pozitiven odnos 

pedagoških strokovnjakov do otrok z avtističnimi motnjami in njihova strokovna 

usposobljenost (Sansosti, 2012, v Metlika, 2018). 

Cohen, L. McCabe, Michelli in Pickeral (2009) pri vključujoči naravnanosti šol pomembno 

vlogo pripisujejo šolski klimi ter vključujoče naravnani šolski kulturi. Slednjo Dyson, Howes 

in B. Roberts  (2005) opredeljujejo kot kulturo, »kjer obstaja med osebjem konsenz o vrednotah 

spoštovanja različnosti. To [na šolah] udejanjajo tako, da nudijo vsem učencem optimalne 

izobraževalne možnosti ob visoki stopnji sodelovanja osebja šole in skupnega reševanja 

problemov.«  Booth in Ainscow (2002, str. 3) ob tem dodajata, da naj bo vodilo vključujoče 

naravne šolske kulture »minimaliziranje vseh ovir za učenje in to za vse učence,« izraža pa se 

preko treh ravni: artefaktov oz. simbolov šolske kulture, deklariranih vrednot, ki naj bodo 

skupne vsem zaposlenim, in temeljnih prepričanj posameznikov (Schoen in Teddlie, 2008). Ob 

razumevanju slednjega je priporočljivo, da vodstvo šole spodbuja in neguje pozitivno ozračje 

med zaposlenimi, sprejema in spoštuje različnost med zaposlenimi in med učenci ter vse 

zaposlene obravnava enako spoštljivo. S tem prispeva k oblikovanju temeljev vključujoče 

skupnosti oz. kulture dobre skupnosti, za katero so značilni spoštovanje, zaupanje, prijaznost, 
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dobri medsebojni odnosi in medsebojna podpora ter občutek pripadnosti šoli in skupnosti 

zaposlenih (Bečaj, 2010).  

Pri vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP je pedagoškim strokovnjakom v 

pomoč tudi The Autism Spectrum Disorder Inclusion Collaboration Model. Omenjeni teoretični 

model temelji na tem, da so učenci z avtističnimi motnjami, ki se vključujejo v redne programe 

vzgoje in izobraževanja, sposobni v podobnem tempu kot vrstniki značilnega razvoja usvajati 

za njihovo kronološko starost predvidene učne in vzgoje cilje (Simpson idr., 2003). Za uspešno 

vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v redne oblike vzgoje in izobraževanja (v našem 

primeru je to VIPPIDSP) je tako pomembno uresničevanje petih točk: zagotavljanje okoljskih 

in kurikularnih prilagoditev, učiteljeva pomoč v razredu ter uporaba specifičnih metod; 

zagotavljanje medsebojne podpore in pomoči; vzpostavljanje in ohranjanje koordiniranega dela 

tima, ki skrbi za podporo pri otrokovem razvoju; izvajanje sprotne evalvacije pedagoškega dela 

z otrokom z avtističnimi motnjami ter sodelovanje šolskega okolja z otrokovim domačim 

okoljem (prav tam, 2003). 

2.2.2 PREDNOSTI VKLJUČEVANJA OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO 

POMOČJO 

Največjo prednost vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo L. J. 

Vander Wiele (2011) vidi v avtentičnosti okolja, ki, v primerjavi z ostalimi oblikami vzgoje in 

izobraževanja, učencem omogoča več možnosti generalizacije znanj in spretnosti, zaradi 

katerih bo prenos slednjih v vsakodnevno življenje lažji. 

Poleg tega otroci z avtističnimi motnjami, po mnenju B. Ingersoll in L. Schreibman (2006), v 

razrednem okolju ob vrstnikih značilnega razvoja razvijajo spretnosti socialnih interakcij na 

način kot jih z vrstniki s podobnimi razvojnimi težavami kot jih imajo sami, ne bi. C. Kochhar 

Bryant in Green (2009) k temu dodajata, da razredno okolje z večinskim deležem otrok 

značilnega razvoja prispeva k poudarku na učenju spretnosti prehodov med aktivnostmi ter 

učenju izbiranja med alternativnimi možnostmi, kar sta eni vidnejših značilnosti »zunanjega« 

sveta. 

Prednosti vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIZDSP so z vidika omenjene 

skupine otrok vidne predvsem v njihovem napredku pri vzpostavljanju družbeno sprejemljivih 

vzorcev socialne interakcije in utrjevanju prilagoditvenega vedenja (Boutot in Bryant, 2005). 

Skupno šolanje otrok z avtističnimi motnjami in njihovih vrstnikov, ki omenjenih razvojnih 

posebnosti nimajo, prinaša prednosti tudi za njihove sošolce. Šolanje ob vrstnikih z avtističnimi 

motnjami vpliva na povečano stopnjo sprejemanja, razumevanja in toleriranja medsebojnih 

razlik, zavedanja potreb drugih, možnosti sklepanja prijateljstev z vrstniki s posebnimi 

potrebami ter lažjega sprejemanja lastnih šibkosti (Salend in Garrick Duhaney, 1999). 

Ob vseh prednostih D. Freidlander (2009) pravi, da je šolanje otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP najboljša oblika vzgoje in izobraževanja v primerih, ko imajo učitelji in strokovni 

pedagoški strokovnjaki dovolj časa in potrpežljivosti, šole pa temu primeren finančni fond.  

Razmere v realnosti tem kriterijem ne zadostujejo vedno, zato je pri odločitvi o programu 
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vzgoje in izobraževanja pomembno upoštevati več dejavnikov. Noben vzgojno-izobraževalni 

program ni namreč najboljši sam po sebi.  

2.2.3 IZZIVI IN POMANJKLJIVOSTI VKLJUČEVANJA OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 

V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO 

STROKOVNO POMOČJO 

Poleg prednosti vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP je potrebno na njihovo 

šolanje v omenjenem vzgojno-izobraževalnem programu pogledati s celostnega vidika, kar pa 

izpostavlja tudi nekatere nevarnosti oz. izzive. 

S tem, da največje izzive pri vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP 

predstavljajo težave na področju njihovega socialnega funkcioniranja, se strinjajo tako njihovi 

starši kot učitelji, ki, poleg omenjenega, kot glavnih pet skrbi vključevanja v omenjeni vzgojno-

izobraževalni program navajajo težave pri komunikaciji, šibke spretnosti samopomoči, težave 

pri usvajanju učnih ciljev ter vedenjske težave (Azad in Mandell, 2016). Otroci z avtističnimi 

motnjami navadno potrebujejo tudi več pozornosti in individualne podpore s strani učitelja kot 

drugi učenci, zato je lahko njihovo vključevanje v razred velik izziv za učitelja (Vander Wiele, 

2011). Tovrstno delo od učitelja zahteva veliko mero inovativnosti in skrbnega načrtovanja, kar 

lahko zanj predstavlja dodaten vir stresa na delovnem mestu (Bratož, 2004). 

Ob vsem naštetem je v VIPPIDSP zaradi težav s prilagoditvenim vedenjem pri posameznikih z 

avtističnimi motnjami velika verjetnost socialnega pritiska s strani vrstnikov, ki se lahko kaže 

v obliki izločanja tega posameznika iz sociale skupine (Rotheram Fuller, Kassari, Chamberlain 

in Locke, 2010). Poleg socialnih izzivov so otroci z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP v večji 

meri izpostavljeni nevarnosti, da se bodo ob vrstnikih značilnega razvoja počutili manjvredne 

in nesposobne (Bratož, 2004). 

Kljub vsem možnim pozitivnim učinkom in izzivom, je dejanska uspešnost vključevanja v 

veliki meri odvisna od sistematičnega načrtovanja, izvedbe in evalvacije vključevanja, ter 

doslednosti in vztrajnosti pri implementaciji slednjega (Goodal, 2015).  

3. STALIŠČA  PEDAGOŠKIH STROKOVNJAKOV IN STARŠEV OTROK Z 

AVTISTIČNIMI MOTNJAMI DO VKLJUČEVANJA OTROK Z AVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM 

IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

3.1 OPREDELITEV STALIŠČ 

»Stališča so trajnejše miselne, čustvene in vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, 

oseb, dogodkov in pojavov.« (Marentič Požarnik, 2012, str. 108). Stališča vplivajo na 

posameznikovo učenje, pomnjenje, pozornost, zaznavanje, odločanje, presojanje in čustva 

(Kompare idr., 2001). Na oblikovanje posameznikovih stališč vplivajo skupinska pripadnost, 

znanje in informacije, s katerimi posameznik razpolaga, ter njegove osebnostne značilnosti 

(Ule, 2009). 
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Kljub nekaterim stičnim točkam, ki jih ima definicija stališč s sorodnimi pojmi kot so 

prepričanja, stereotipi in predsodki, razlik med slednjimi ne moremo spregledati in zato teh 

izrazov tudi ne uporabljati kot sopomenke. Prepričanja so, v primerjavi s stališči, osnovana le 

na kognitivni komponenti, vrednote so splošnejše in predstavljajo podlago za oblikovanje 

stališč in mnenj, slednja pa so v primerjavi s stališči manj stabilna. Predsodki so vrste stališč, 

ki niso upravičena in preverjena, spremljajo pa jih močna čustva. Čeprav so lahko tako 

pozitivna kot negativna, jih v pogovorni rabi pogosto uporabljamo v kontekstu z negativno 

konotacijo. Stereotipi so oblika stališč, ki temeljijo na šibki kognitivni komponenti (Rot, 1983). 

V nadaljevanju se osredotočamo na stališča pedagoških strokovnjakov in staršev do 

vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP. Stališča pedagoških strokovnjakov so 

namreč eden pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo poučevanje oz. delo z otrokom. To 

lahko pojasnimo z modelom na Shemi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 1: Trikomponentni model stališč (Hogg in Vaughan, 1998) 

Vsako stališče sestavljajo tri komponente, in sicer kognitivna, čustvena in aktivnostna. 

Kognitivno komponento sestavljajo informacije, znanje, izkušnje in argumenti v zvezi z 

določenim pojavom, čustveno komponento sestavljajo pozitivna ali negativna občutja v zvezi 

s tem pojavom, aktivnostno komponento pa pripravljenost za določen način odzivanja (Hogg 

in Vaughan, 1998). Prvi dve komponenti sta praviloma usklajeni.  

Kot primer učiteljevega delovanja na podlagi poznavanja komponent stališč, lahko navedemo 

naslednje: če učitelj pozna značilnosti vedenja otrok z avtističnimi motnjami, in ve, da imajo ti 

otroci praviloma težave pri prehodih iz ene aktivnosti v drugo (te informacije sestavljajo 

kognitivno komponento njegovega stališča), učitelj ne bo užaljen, jezen ali žalosten, če bo otrok 

z avtističnimi motnjami pri pouku začel kričati, ko bo moral npr. zaključiti s pisanjem v zvezek 

in začeti pripravljati material za delo pri likovnem pouku (to je torej čustvena komponenta 

njegovega stališča). V primeru, ko ima učitelj tako oblikovani kognitivno in čustveno 

komponento stališč, je večja verjetnost, da bo skladno z njima tudi ravnal (da se bo torej v tej 

smeri izrazila tudi aktivnostna komponenta stališča). Če se vrnemo na zgoraj naveden primer, 

lahko predvidevamo, da bi se učitelj, ki pozna značilnosti vedenja otrok z avtističnimi 

STALIŠČE 

KOGNITIVNA 

KOMPONENTA 
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AKTIVNOSTNA 
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motnjami, in ki se ne bi razjezil ali bil užaljen, če bi otrok z avtističnimi motnjami začel kričati 

pri prehodu med aktivnostmi v razredu, tudi nekaj naredil v smeri razumevanja tega vedenja- 

npr. otroka večkrat opozoril pred koncem aktivnosti ali ga potolažil.  

3.2 MERJENJE STALIŠČ 

Rot (1983) navaja naslednjo klasifikacijo možnih diagnostičnih pristopov k ugotavljanju 

posameznikovih stališč:  

- direktne tehnike (intervju, anketa), 

- poldirektne tehnike (lestvice za merjenje stališč), 

- indirektne tehnike (projekcijske tehnike, semantični diferencial). 

V nadaljevanju bomo obravnavali vzgojno- izobraževalna stališča, ki jih C. Razdevšek Pučko 

(1990, str. 5) opredeli kot »pripravljenost posameznika za različno ravnanje v […] vzgojno-

izobraževalnih situacijah, kar pomeni, da posredno in/ ali neposredno usmerjajo učiteljeve 

odnose v konkretnih učno-vzgojnih situacijah.« Za ugotavljanje omenjene vrste stališč se 

najpogosteje poslužujemo poldirektnih tehnik, in sicer lestvic za merjenje stališč. Slednje lahko 

preverjamo na različne načine: 

- s pomočjo diferencialnih lestvic Thurstonovega tipa, pri katerih posameznik izraža 

svoje stališče z izborom ene ali več trditev, postavljenih v kontinuum z enakomernimi 

intervali med njimi; 

- s sumativnimi lestvicami Likartovega tipa, kjer posameznik na lestvici izrazi svoje 

strinjanje z določeno trditvijo, in sicer v možnem razponu od popolnega nestrinjanja do 

popolnega strinjanja; 

- s kumulativnimi lestvicami, katerih princip temelji na predpostavki o tem, da se o 

stopnji posameznikovega strinjanja glede določene teme sklepa že na podlagi njegovega 

odziva na eno izmed postavk, ki opisuje to temo. 

Med zgoraj opisanimi vrstami lestvic za merjenje stališč, se v vzgojno-izobraževalnem 

kontekstu največkrat opiramo na rabo lestvic Likartovega tipa, saj omogočajo uporabo širšega 

kroga trditev, njihovo oblikovanje je lažje ob hkratni večji verjetnosti zanesljivejših rezultatov 

in oblikovanju natančnejše slike o intenziteti stališč, ki jih ugotavljajo (Selltiz idr., 1966, v 

Razdevšek Pučko, 1990). To obliko poldirektnih tehnik merjenja stališč smo uporabili tudi v 

naši raziskavi. 

3.3 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV O STALIŠČIH PEDAGOŠKIH 

STROKOVNJAKOV IN STARŠEV DO VKLJUČEVANJA OTROK Z AVTISTIČNIMI 

MOTNJAMI V VIPPIDSP 

Z vpeljevanjem vključujoče naravnane prakse na področju vzgoje in izobraževanja so se začeli 

tudi prvi raziskovalni pristopi k proučevanju stališč pedagoških strokovnjakov do vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo. Razlog za tovrstne raziskave je bilo 

prepoznavanje pomena stališč pedagoških strokovnjakov v povezavi z ustvarjanjem 

vključujoče naravnane šole. Značilnost prvih raziskav s tega področja na Slovenskem je bila 
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osredotočanje na skupino otrok s posebnimi potrebami kot celoto. Na Slovenskem se je s tem 

področjem med prvimi ukvarjala Majda Schmidt. 

Ko se je številčnost otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole povečala, sta M. Schmidt 

in B. Čagran (2011) v svoji raziskavi ugotovili, da so stališča do vključevanja otrok s posebnimi 

potrebami v redno osnovno šolo pogojena z vrsto posebnih potreb otrok in strokovnim 

predznanjem učiteljev. Izkazalo se je, da so učitelji bolj naklonjeni vključevanju otrok z gibalno 

oviranostjo, manj pa otrokom s čustveno-vedenjskimi motnjami. Rezultati raziskave so 

pokazali tudi, da so bili učitelji, ki so imeli strokovno znanje za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, bolj naklonjeni njihovemu vključevanju. 

Do podobnih ugotovitev sta prišla Rakap in L. Kaczmarek (2010), ki sta v raziskavi proučevala 

stališča turških osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami. 

Ugotovila sta, da so učitelji bolj naklonjeni vključevanju otrok z gibalno oviranostjo in manj 

vključitvi učencev z učnimi oz. vedenjskimi težavami. Prav tako so rezultati pokazali, da so 

vključevanju bolj naklonjeni najmlajši in najstarejši zaposleni, medtem ko je srednja populacija 

učiteljev temu manj naklonjena. 

 

Glede na zgoraj omenjene raziskave, vidimo, da ni enoznačnega odgovora na vprašanje o tem, 

kakšna so stališča učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. 

Vključevanje prinaša tako pozitivne kot negativne vidike, na katere opozarja M. Schmidt 

(2006), ki je med drugim proučevala tudi zaznavanje procesa inkluzije oz. integracije s strani 

učiteljev v osnovni šoli. Ugotovila je, da učitelji kot pozitivni vidik inkluzije oz. integracije 

navajajo podporo sostrokovnjakov, izmenjavo izkušenj ter pomoč, kot negativni vidik pa 

izpostavljajo preobremenjenost otrok s šolskim delom ter težave na socialnem in čustvenem 

področju pri otrocih iz ranljivejših socialnih skupin, ki se vključujejo v redno osnovno šolo 

(prav tam, 2006). 

 

Podobno deljeni pogledi so se v raziskavah izkazali tudi v primerih, ko so podrobneje 

proučevali stališča učiteljev do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v redne osnovne 

šole. K. Barnes Showalter (2008) je ugotovila, da na stališča učiteljev do vključevanja otrok z 

avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo ne vpliva niti njihov spol niti njihove izkušnje z 

delom z otrokom z omenjeno motnjo. V omenjeni raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da imajo 

učitelji relativno pozitivna stališča, pri čemer so bolj pozitivna pri učiteljih z manj delovne dobe 

(1—5 let delovne dobe). To so potrdile tudi nekatere druge raziskave (npr. Wilkerson, 2012).  

 

Izkazalo se je tudi, da na stališča učiteljev do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v 

redno osnovno šolo vpliva izobraženost učiteljev s področja poznavanja avtističnih motenj 

(Barnes Showalter, 2008). Vpliv strokovnega znanja na stališča do vključevanja otrok z 

avtističnimi motnjami v redne osnovne šole so pokazale tudi raziskave J. M. Cassady (2011) in 

S. E. Wilkerson (2012). Ugotovitve, ki so jima bile skupne, kažejo na to, da imajo bolj pozitivna 

stališča tisti učitelji, ki so ocenili, da imajo več strokovnega znanja o delu z otroki z avtističnimi 

motnjami.  S. E. Wilkerson (2012) je ugotovila tudi, da 68% v raziskavo vključenih učiteljev 

meni, da naj bodo učenci z avtističnimi motnjami prostorsko ločeni od učencev značilnega 
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razvoja. Omenjena raziskava ni pokazala statistično pomembnih razlik v stališčih glede na spol 

učiteljev, prav tako pa na njihova stališča ni statistično pomembno vplivalo niti to, ali so imeli 

v raziskavo vključeni učitelji družinskega člana z avtističnimi motnjami. Na njihova stališča pa 

sta vplivala dva dejavnika, in sicer delovna doba ter redni stik z osebo z avtističnimi motnjami. 

Izkazalo se je, da so bili tisti z manj delovne dobe (1—5 let delovne dobe) bolj naklonjeni 

vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo kot učitelji z več kot petimi 

leti delovne dobe. Prav tako pa so tisti, ki so imeli stik z osebo z avtističnimi motnjami na 

dnevni ravni, bolj pozitivna stališča do njihovega vključevanja (prav tam, 2012).  

 

Raziskavo o stališčih do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo so 

naredili tudi v Jordanu. Muhanna (2018) jo je opravil na vzorcu učiteljev in specialnih 

pedagogov ter ugotovil, da imajo do vključevanja omenjene skupine otrok podobna stališča. 

Oboji so naklonjeni ideji vključevanja v smislu prilagajanja šolskega okolja na potrebe otroka 

z avtističnimi motnjami. Obenem se je v omenjeni raziskavi izkazalo, da tako učitelji kot 

specialni pedagogi, zajeti v raziskavo, niso naklonjeni vključevanju otrok z avtističnimi 

motnjami v razred, kjer večino predstavljajo otroci značilnega razvoja. Specialni pedagogi so 

temu v povprečju malo manj naklonjeni kot učitelji, avtorji pa razloge za takšne rezultate 

pripisujejo skeptičnosti specialnih pedagogov v pripravljenost učiteljev, da na primeren način 

v razredu odgovorijo na vzgojno-izobraževalne potrebe učenca z avtističnimi motnjami.  

Pri pregledu slovenske literature o stališčih učiteljev glede vključevanja otrok z avtističnimi 

motnjami v redno osnovno šolo smo ugotovili, da je tovrstnih raziskav malo. Na tem mestu 

velja omeniti raziskavo, ki jo je v okviru svojega magistrskega dela oblikovala A. B. Kurnik 

(2010). V njej je preučevala stališča osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok z 

avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo. Ugotovila je, da se polovica (54,8%) učiteljev s 

tem delno strinja, ob tem pa izražajo skrb glede tega,  kako bi se otroci z avtističnimi motnjami 

vključevali v socialno mrežo ter kako bi sledili pouku. 28, 6% učiteljev se z vključevanjem 

omenjene skupine otrok v redno osnovno šolo ne strinja ali sploh ne strinja, po drugi strani pa 

je temu naklonjenih 16,7% anketiranih učiteljev. Ugotovitve so pokazale tudi, da ne obstaja 

statistično pomembna razlika v letih delovne dobe in podporo vključitvi otrok z avtističnimi 

motnjami v redne osnovne šole (prav tam, 2010). 

Če povzamemo ugotovitve zgoraj omenjenih raziskav, vidimo, da so vključevanju otrok z 

avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo bolj naklonjeni učitelji, ki so se strokovno 

izobraževali s področja poznavanja avtističnih motenj, ter tisti učitelji, ki imajo vsakodnevne 

stike z osebo z avtističnimi motnjami. Medtem ko po navedbah nekaterih tujih raziskav (npr. 

Barnes Showalter, 2008; Wilkerson, 2012) število let delovne dobe vpliva na stališča učiteljev 

do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v redno osnovno šolo, so rezultati A. B. Kurnik 

(2010) pokazali, da med omenjenima spremenljivkama ni statistično pomembne povezave.  

Nekatere raziskave so se poleg preučevanja stališč pedagoških strokovnjakov, osredotočile tudi 

na stališča staršev otrok z avtističnimi motnjami do vključevanja te skupine otrok v redno 

osnovno šolo. Da so tako pedagoški strokovnjaki kot starši naklonjeni vključevanju otrok z 

avtističnimi motnjami med vrstnike značilnega razvoja v okviru osnovnošolske vzgoje in 
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izobraževanja je pokazalo več raziskav (npr. Humprey in Symes, 2011; Segall in Campbell, 

2014).  

Na tem mestu velja omeniti aktualne raziskave s tega področja. Mathur in K. Koradia (2018) 

sta izvedla raziskavo, v katero je bilo vključenih 20 staršev, ki imajo otroka z avtističnimi 

motnjami, vključenega v razred z vrstniki značilnega razvoja. Raziskovala sta, kakšna so 

njihova stališča do vključevanja omenjene skupine otrok v redno osnovno šolo. Ugotovitve so 

pokazale, da imajo pozitivna stališča glede tega, kako njihovega otroka sprejemajo njegovi 

vrstniki v razredu, negativna stališča pa imajo do prakse, ki jo v razredu uporabljajo učitelji. 

Starši namreč menijo, da prisotnost njihovega otroka v razredu sama po sebi nima vpliva na 

izboljšanje poučevalne prakse učitelja.  

Poleg zgoraj omenjene raziskave je bila tudi leta 2016 narejena študija, v kateri je bilo 

pregledanih triindvajset člankov na temo stališč različnih deležnikov glede vključevanja otrok 

z avtističnimi motnjami v redne osnovne šole. Za naš primer so zanimive predvsem ugotovitve 

glede stališč pedagoških strokovnjakov in staršev otrok z avtističnimi motnjami do vključevanja 

omenjene skupine otrok v šolske skupnosti, kjer večino učencev predstavljajo otroci značilnega 

razvoja. Rezultati so pokazali, da imajo tako starši kot pedagoški strokovnjaki do te teme 

deljena stališča. Pedagoški strokovnjaki, ki podpirajo idejo vključevanja, in že imajo praktične 

izkušnje dela z otroci z avtističnimi motnjami, so ideji o vključevanju otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP naklonjeni. Tako pedagoški strokovnjaki kot starši podpirajo 

vključevanje s tega vidika, da se učenci z značilnim razvojem naučijo sprejemanja drugačnosti 

ter zato, ker otroci z avtističnimi motnjami v omenjenem programu, po njihovem mnenju, bolj 

napredujejo tako v akademskem kot socialnem smislu. Učitelji kot morebitne izzive ob tem 

navajajo to, da učenci značilnega razvoja ne razumejo, zakaj je učenec z avtističnimi motnjami 

deležen prilagoditev oz. drugačnega načina poučevanja. Večina staršev pa je zadovoljna s tem, 

da je vključen v redno osnovno šolo, saj naj bi jih to približalo »normalnemu« načinu življenja 

(Roberts in Simpson, 2016).   
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja, v katerih se 

lahko slednji šolajo skupaj z vrstniki značilnega razvoja, se je na Slovenskem začelo na 

deklarativni ravni uresničevati v 90. letih 20. stoletja z veljavnostjo Zakona o osnovnem šolstvu. 

Kot vodilna idejna smernica na področju vzgoje in izobraževanja oseb s posebnimi potrebami 

aktualno vlogo ohranja tudi danes.  

Z raziskavo smo želeli dobiti vpogled v stališča do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami 

ter oceno uresničevanja pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP, in sicer z vidika pedagoških strokovnjakov, ki poučujejo ali strokovno spremljajo 

otroke z avtističnimi motnjami na vsakodnevni ravni (v okviru svojih službenih obveznosti), 

ter staršev omenjene skupine otrok kot oseb, ki dobro poznajo vsakodnevno funkcioniranje 

svojih otrok. Vpogled v stališča ter oceno uresničevanja pogojev za uspešno vključevanje otrok 

z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, 

sestavljenega na podlagi modela The Autism Spectrum Disorder Inclusion Collaboration 

(Simpson idr., 2003). 

 

Za raziskovanje omenjene tematike smo se odločili zaradi aktualnosti problema, na katerega 

poleg naraščanja števila otrok z avtističnimi motnjami opozarjajo izsledki o potencialnih izzivih 

in pomanjkljivostih vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP (Rotheram Fuller, 

Kasari, Chamerlain, in Locke, 2010) ter objava rezultatov o razmeroma nizki stopnji 

zadovoljstva staršev otrok z avtističnimi motnjami glede uresničevanja inkluzije (Whithaker, 

2007). Omenjeni problematiki se v magistrskem delu posvečamo tudi zaradi pomanjkanja 

raziskav v slovenskem prostoru, ki bi se osredotočile na učence z avtističnimi motnjami, 

vključene v VIPPIDSP. Prav tako so maloštevilne raziskave, v okviru katerih so raziskovana 

tako stališča in ocene vključujoče naravnanosti šol z vidika dveh skupin respondentov (v našem 

primeru staršev in pedagoških strokovnjakov). Z namenom preverjanja vključujoče 

naravnanosti šol je bilo sicer opravljenih več raziskav, skupni imenovalec večine med njimi pa 

je posplošenost raziskovalnega pristopa bodisi z vidika obravnavanega »predmeta« 

proučevanja (najpogosteje je to celotna skupina otrok s posebnimi potrebami, med katerimi 

otroci z avtističnimi motnjami predstavljajo eno od  devetih skupin); bodisi z vidika vzorca 

(zaznali smo pogostejše raziskovanje stališč oz. ocene uresničenosti pogojev uspešnega 

vključevanja otrok z avtističnimi motnjami samo z vidika staršev ali samo učiteljev oz. 

strokovnih delavcev).  
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5. CILJI RAZISKAVE 

Cilja raziskave sta: 

- preučiti, kakšna so stališča staršev otrok z avtističnimi motnjami in pedagoških 

strokovnjakov, ki delajo z omenjeno populacijo otrok, do njihovega vključevanja v 

VIPPIDSP; 

- ugotoviti, kako omenjeni skupini respondentov ocenjujeta uresničenost pogojev 

uspešnega vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP. 
 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalna vprašanja:  

- Kakšna so stališča staršev do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP? 

- Kakšna so stališča pedagoških strokovnjakov do vključevanja otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP? 

- Kako starši otrok z avtističnimi motnjami ocenjujejo uresničenost pogojev za uspešno 

vključevanje njihovih otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP? 

- Kako pedagoški strokovnjaki ocenjujejo uresničenost pogojev za uspešno vključevanje 

otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP? 

- Ali se med ocenami uresničenosti pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP med starši in pedagoškimi strokovnjaki pojavljajo statistično 

pomembne razlike? 

- Ali se ocene uresničenosti pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP razlikujejo med starši otrok z avtističnimi motnjami glede na 

njihov: a) spol; b) starost; c) stopnjo izobrazbe? 

- Ali se ocene uresničenosti pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP razlikujejo med pedagoškimi strokovnjaki glede na njihov: a) 

poklicni profil; b) praktične izkušnje (glede na število let dela z otroci z avtističnimi 

motnjami)? 
 

7. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

7.1 VZOREC 

V raziskavi je sodelovalo 19 staršev, ki imajo otroka z avtističnimi motnjami, vključenega v 

VIPPIDSP, ter 24 pedagoških strokovnjakov, ki v okviru omenjenega vzgojno-izobraževalnega 

programa delajo z otrokom (oz. z otroki) z avtističnimi motnjami.  

Vzorec je bil sestavljen po principu namenskega vzorčenja. Tako vzorec staršev kot vzorec 

pedagoških strokovnjakov, zajetih v raziskavo, je majhen in zato nereprezentativen, razloge za 

razmeroma nizko število vključenih v raziskavo pa pripisujemo: 

a) pogojem, pod katerimi smo izbirali med respondenti (v raziskavo so zajeti starši 

otrok, ki imajo v odločbi o usmerjanju opredeljene avtistične motnje. Enako velja za 
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izbiro pedagoških strokovnjakov - v raziskavo so bili vključeni tisti, ki so poročali, 

da delajo z otrokom, ki ima avtistične motnje opredeljene v odločbi o usmerjanju. 

Veliko potencialnih respondentov je poročalo o tem, da imajo otroka z avtističnimi 

motnjami oz. da s takim otrokom opravljajo vzgojno-izobraževalno delo, a če 

avtističnih motenj otrok v času izvajanja raziskave ni imel opredeljenih v odločbi, 

potem teh respondentov v raziskavo nismo zajeli); 

b) oteženemu iskanju potencialnih respondentov med pedagoškimi strokovnjaki (razen 

šol, ki imajo naziv »SAM prijazna šola,« ne obstajajo javno dostopni podatki o tem, 

na katerih šolah so v VIPPIDSP vključeni učenci z avtističnimi motnjami); 

c) nizki stopnji odzivnosti kontaktiranih potencialnih respondentov med pedagoškimi 

strokovnjaki (zabeleženih je več klikov na anketo kot je končna številka v celoti 

izpolnjenih anket. V primeru pedagoških strokovnjakov je bila anketa odprta 

osemdesetkrat, v celoti pa je bila izpolnjena v štiriindvajsetih primerih, pri starših pa 

smo zabeležili triinšestdeset klikov na anketo, v celoti pa jo je izpolnilo sedemnajst 

staršev); 

č) temu, da je izpolnitev sicer kratkega vprašalnika, vzela prb. 10 minut. Posledično je 

to morda razlog, ki je nekatere respondente odvrnil od sodelovanja.  

Struktura vzorca staršev, zajetih v raziskavo: 

 f % 

Moški 3 15,8 

Ženske 16 84,2 

Skupaj 19 100,0 

 

Tabela 6: Vzorec staršev glede na spol 

 

 f % 

do 35 let 5 26,3 

35—50 let 14 73,7 

Skupaj 19 100,0 

  

Tabela 7: Vzorec staršev glede na starost 

 f % 

Srednješolska 4 21,1 

Višješolska ali 

univerzitetna 

13 68,4 

Podiplomska 2 10,5 

Skupaj 19 100,0 

 

Tabela 8: Vzorec staršev glede na stopnjo izobrazbe 
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V raziskavi je sodelovalo 19 staršev, večinoma starih od 35 do 50 let ter z višješolsko ali 

univerzitetno izobrazbo. Med v vzorec zajetimi starši so prevladovale ženske (84,2%).   

Struktura vzorca pedagoških strokovnjakov, zajetih v raziskavo: 

 f % 

Moški 1 4,2 

Ženske 23 95,8 

Skupaj 24 100,0 

 

Tabela 9: Vzorec pedagoških strokovnjakov glede na spol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 10: Vzorec pedagoških strokovnjakov glede na poklicni profil 

V raziskavi je sodelovalo 24 pedagoških strokovnjakov (1 moški in 23 žensk).  Največ, in sicer 

sedem, je bilo specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, po tri so bile učiteljice razrednega 

pouka, pedagoginje ter socialne pedagoginje, po dve sodelujoči sta bili učiteljici razrednega 

pouka in socialni delavki, v raziskavi pa so sodelovali tudi en inkluzivni pedagog, ena 

logopedinja, ena psihologinja ter ena pedagoginja in predmetna učiteljica. 

 Spol  

Izobraževanje Moški Ženski Skupaj 

Da 1 22 23 

Ne 0 1 1 

Skupaj 1 23 24 

 

Tabela 11: Vzorec pedagoških strokovnjakov glede na izobraževanje s področja poznavanja in dela z 

otroki z avtističnimi motnjami 

  Spol  

 Moški Ženski Skupaj 

Inkluzivni pedagog 1 0 1 

Logoped 0 1 1 

Psiholog 0 1 1 

Socialni delavec 0 2 2 

Socialni pedagog 0 3 3 

Specialni in rehabilitacijski pedagog 0 7 7 

Predmetni učitelj 0 2 2 

Razredni učitelj 0 3 3 

Pedagog 0 3 3 

Pedagog in predmetni učitelj 0 1 1 

Skupaj 1 23 24 
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Med anketiranimi pedagoškimi strokovnjaki, ki delajo z otrokom z avtističnimi motnjami, se 

jih je 23 izobraževalo s področja poznavanja in dela s populacijo otrok z omenjenimi posebnimi 

potrebami. Ena anketiranka je odgovorila, da se s tega področja ni izobraževala. Teh podatkov 

nismo zaobjeli v nadaljnjih postopkih, saj primerjava odgovorov enega respondenta z odgovori 

triindvajsetih respondentov vsebinsko ni smiselna.  

 

7.2 OPIS INSTRUMENTARIJA 

Kot instrumentarij smo tako za starše kot za pedagoške strokovnjake uporabili anketni 

vprašalnik. Vsaka skupina respondentov je izpolnjevala svojo različico anketnega vprašalnika, 

obe različici (tako za starše kot za pedagoške strokovnjake) pa smo sestavili na podlagi smernic 

iz modela The Autism Spectrum Disorder Inclusion Collaboration. Kriterijem za uspešno 

vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, ki jih navajajo avtorji v omenjenem 

članku, smo dodali še enega, in sicer ustrezno šolsko klimo in kulturo, saj po navedbah nekaterih 

avtorjev slednji veljata za dejavnik, ki pripomore k uspešnosti vključevanja.  

Obe različici anketnega vprašalnika smo preoblikovali v spletno obliko. Za tovrstno obliko smo 

se odločili zaradi časovne ekonomičnosti pri izpolnjevanju in posredovanju odgovorov ter 

zaradi zagotovitve večje anonimnosti respondentov. 

 

Želeli smo raziskati, kakšna so stališča in ocene glede inkluzivne naravnanosti VIPPIDSP za 

otroke z avtističnimi motnjami. Pogoje za uresničevanje inkluzivne naravnanosti smo razvrstili 

v šest kategorij: ustrezna šolska kultura in klima, ustrezne okoljske in kurikularne modifikacije, 

koordinirano delo v timu, medsebojna podpora, sprotna evalvacija dela, sodelovanje med šolo 

in starši.  

Anketni vprašalnik za starše je bil sestavljen iz treh delov:  

- v prvem delu smo starše spraševali po splošnih podatkih: po njihovem spolu, starosti 

in stopnji njihove izobrazbe; 

- v drugem delu smo jih prosili za oceno strinjanja z enajstimi trditvami, na podlagi 

katerih smo razbrali njihova stališča glede vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDS in  oceno uresničevanja pogojev uspešnega vključevanja; 

- v tretjem delu je bilo zbranih dvaindvajset trditev, pri katerih so z oceno izrazili stopnjo 

veljavnosti posamezne trditve za svoj primer (primer šolanja njihovega otroka z 

avtističnimi motnjami); 

Anketni vprašalnik za pedagoške strokovnjake je bil sestavljen iz treh delov: 

- v prvem delu smo pedagoške strokovnjake prosili za splošne podatke o sebi: o spolu, 

poklicnem profilu, delovnih izkušnjah s populacijo otrok z avtističnimi motnjami, o 

morebitnem izobraževanju s področja avtističnih motenj; 
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- v drugem delu smo jih prosili za oceno strinjanja s šestnajstimi trditvami, na podlagi 

katerih smo razbrali njihova stališča glede vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDS in ocene uresničevanja pogojev uspešnega vključevanja; 

- v tretjem delu pa so na lestvici od 1 do 5 ocenili, koliko posamezna izmed 

triintridesetih trditev velja zanje oz. za primer situacij pri njihovem poučevanju otroka 

z avtističnimi motnjami. 

Trditve v tretjem delu anketnih vprašalnikov so se tako pri starših kot pri pedagoških 

strokovnjakih nanašale na oceno vključujoče naravnanosti oz. uresničenosti pogojev za uspešno 

vključevanje za učence z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP. Trditve lahko umestimo v šest 

zgoraj omenjenih sklopov. Pri starših je bila razporeditev trditev po področjih naslednja 

PODROČJE ZAPOREDNA ŠT. TRDITVE 

Ustrezna šolska kultura in klima 3, 9 

Ustrezne okoljske in kurikularne 

modifikacije 

15, 17 

Koordinirano delo tima 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 

Medsebojna podpora 16, 19, 20 

Sprotna evalvacija dela 5, 22 

Sodelovanje med šolo in starši 1, 7, 12, 18, 21 

 

Tabela 12: Razvrstitev trditev tretjega sklopa na vprašalniku za starše glede na zap. št. trditve v tematske 

sklope 

Enako kot pri anketnem vprašalniku za starše, so se tudi v anketnem vprašalniku za pedagoške 

strokovnjake trditve, zastavljene v tretjem delu, nanašale na njihovo oceno glede uresničenosti 

pogojev uspešnega vključevanja za učence z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP. Razporeditev 

trditev po področjih je bila na vprašalniku za pedagoške strokovnjake naslednja: 

PODROČJE ZAPOREDNA ŠT. TRDITVE 

Ustrezna šolska kultura in klima 5, 6, 24 

Ustrezne okoljske in kurikularne 

modifikacije 

2, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 29 

Koordinirano delo tima 4, 15, 26, 30, 32 

Medsebojna podpora 3, 8, 12, 31, 33 

Sprotna evalvacija dela 1, 10, 13 

Sodelovanje med šolo in starši 9, 17, 20, 25, 27, 28 

 

Tabela 13: Razvrstitev trditev tretjega sklopa na vprašalniku za pedagoške strokovnjake glede na zap. št. 

trditve v tematske sklope 

Objektivnost izvedbe smo zagotovili z načinom izpolnjevanja anketnega vprašalnika, in sicer z 

izpolnjevanjem anketnega vprašalnika preko spleta. Objektivnost smo dosegli tudi z zaprtim 

tipom vprašanj, ki onemogoča subjektivno interpretacijo rezultatov.  
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Instrumentarij je ekonomičen z vidika načina izpolnjevanja (sodelujoči lahko spletni anketni 

vprašalnik izpolnijo kjer koli, kjer je dostop do spleta, rezultati pa so tistemu, ki je spletno 

anketo objavil, vidni v istem trenutku, ko anketiranec zaključi z izpolnjevanjem). S spletno 

anketo prav tako ne porabimo nič papirja ter se izognemo časovni potrati, do katere bi lahko 

prišlo pri pošiljanju anketnih vprašalnikov v fizični obliki. Ekonomičnost instrumentarija je bila 

zagotovljena tudi s kratkimi navodili in zaprtimi vprašanji, pri katerih so respondenti na 

vprašanja odgovarjali s kliki (izpolnjevanje ankete ni zahtevalo prostega tipkanja, ampak le 

klike).  

 

7.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskava v obliki spletne ankete je potekala od junija 2018 do decembra 2018. Najprej smo 

kontaktirali starše otrok z avtističnimi motnjami, do katerih smo pristopili preko spletnih skupin 

za starše otrok s posebnimi potrebami ter preko osebnih poznanstev. Vsakemu potencialnemu 

respondentu smo poslali prošnjo za sodelovanje z obrazložitvijo namena raziskave in 

zagotovitvijo varovanja osebnih podatkov. Po tem, ko so pristali na sodelovanje, smo jim 

posredovali povezavo do spletne ankete. Komunicirali smo z vsakim respondentom posebej. 

Odzive s strani staršev smo začeli prejemati v juniju 2018, zadnjo v celoti izpolnjeno anketo z 

njihove strani pa smo dobili decembra 2018.  

Pri kontaktiranju respondentov med pedagoškimi strokovnjaki smo si prav tako pomagali z 

osebnimi poznanstvi ter javno dostopnimi podatki, ki so nas umerili k določeni šoli (npr. preko 

projekta SAM prijazna šola, v katerega se vključujejo redne osnovne šole, v katere je vključenih 

več otrok z avtističnimi motnjami). Prve odzive z njihove strani smo prejeli julija 2018, zadnje 

pa decembra 2018.  

7.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Opisne spremenljivke, ki so bile zajete v prvem delu anketnega vprašalnika tako pri starših kot 

pri pedagoških strokovnjakih, smo analizirali po principu deskriptivne statistike. Normalnost 

porazdelitve pridobljenih podatkov smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom. Za ugotavljanje 

statistično pomembnih razlik med dvema neodvisnima vzorcema smo v nadaljevanju uporabili 

t-test (v primerih, ko so se podatki porazdeljevali normalno) ter Mann-Whitney test (v primerih, 

ko se podatki niso porazdeljevali normalno). Poleg omenjenih testov smo se pri statistični 

obdelavi podatkov poslužili tudi ANOVE (za normalno porazdeljene podatke) ter Kruskal-

Wallis testa (za podatke, ki se niso porazdeljevali normalno), in sicer npr. v primeru, ko smo 

ugotavljali statistično pomembne razlike v oceni uresničenosti pogojev za uspešno vključevanje 

otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP med tremi skupinami pedagoških strokovnjakov. 

Uporabili smo tudi Levenov test, s katerimi smo preverjali homgenost varianc. Da bi ugotovili, 

med katerimi skupinami so se pojavile statistično pomembne razlike, smo v primerih, ko smo 

uporabili ANOVO, uporabili še Post-hoc test (Tukey test), v primerih, ko smo uporabili 

Kruskal-Wallis test, pa smo za enake namene (preveriti, med katerimi skupinami se pojavljajo 

statistično pomembne razlike) uporabili Mann Whitney test.  

Dobljeni podatki so predstavljeni tabelarično in opisno. 
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8. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

- Kakšna so stališča staršev otrok z avtističnimi motnjami do vključevanja omenjene 

populacije otrok v VIPPIDSP? 

Trditve, ki so preverjale stališča staršev otrok z avtističnimi motnjami do vključevanja 

omenjene skupine otrok v VIPPIDSP, smo razvrstili v tri skupine, in sicer na: 

- trditve, pri katerih ni bilo razpršenosti odgovorov (SD=0): 1, 10, 11; 

- trditve, pri katerih je bila minimalna razpršenosti odgovorov (SD= 0,01—1): 5, 7, 8, 9; 

- trditve, pri katerih so bili odgovori razpršeni (SD>1): 2, 3, 4, 6. 

Zap. 

št. 

trditve 

Trditev N M SD Min. Max. 

1 Šola mora spoštovati različnost 

med učenci. 

 

19 5,00 0,000 5 5 

2 Pedagoški strokovnjaki, ki delajo 

z otrokom z avtističnimi 

motnjami, so dodatno 

obremenjeni. 

 

19 4,37 1,165 1 5 

3 Otrok se mora prilagoditi 

šolskemu sistemu, ne obratno. 

 

19 1,95 1,079 1 4 

4 Starši morajo spoštovati mnenje 

pedagoških strokovnjakov, ki 

poučujejo njihovega otroka. 

 

19 3,63 1,165 1 5 

5 Za uspešno vključevanje otrok z 

AM v VIPPIDSP so odgovorni 

pedagoški strokovnjaki. 

19 4,16 0,602 3 5 

6 Starši morajo priznavati 

strokovno avtoriteto pedagoških 

strokovnjakov. 

 

19 3,89 1,197 2 5 

7 Pedagoški strokovnjaki morajo 

na prvo mesto pri svojem delu 

postavljati otrokovo največjo 

korist. 

19 4,84 0,375 4 5 

8 Pedagoški strokovnjaki morajo 

spoštovati in upoštevati mnenje 

staršev. 

19 4,37 0,597 3 5 
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9 Pedagoški strokovnjaki, ki delajo 

z otrokom z avtističnimi 

motnjami, imajo večji obseg dela 

kot bi ga imeli sicer. 

 

19 4,47 0,772 3 5 

10 Starši se morajo v timu, ki 

podpira otrokov razvoj, počutiti 

kot enakovredni član. 

 

19 5,00 0,000 5 5 

11 Na šoli mora vladati prijetno 

ozračje. 

19 5,00 0,000 5 5 

 

Tabela 14: Srednja vrednost (M) in razpršenost odgovorov staršev na trditve iz prvega sklopa 

V prvo skupino sodijo naslednje trditve: Šola mora spoštovati različnost med učenci (1), Starši 

se morajo v timu, ki podpira otrokov razvoj, počutiti kot enakovredni član (10), Na šoli mora 

vladati prijetno vzdušje (11).  

Pri omenjenih trditvah so vsi starši (N=19) na lestvici možnih odgovorov (1- se sploh ne 

strinjam, 5- se popolnoma strinjam) izbrali oceno 5. To pomeni, da se z zapisanim v zgoraj 

omenjenih trditvah popolnoma strinjajo. Odsotnost variabilnosti pri omenjenih trditvah 

pripisujemo temu, da starši prijetno šolsko klimo in osebje, ki spoštuje vse učence in njihove 

starše, pojmujejo kot samoumevno vrednoto vključujoče naravnanega šolskega prostora. 

To, da so se vsi starši popolnoma strinjali s trditvijo, ki pravi, da se morajo starši v timu, ki 

podpira otrokov razvoj, počutiti kot enakovredni član, nakazuje na to, da današnji pogled 

staršev ne podpira izhodišč nekdaj uveljavljenega medicinskega diskurza glede otrok s 

posebnimi potrebami. Omenjeni diskurz je namreč predpostavljal, da imajo otroci s posebnimi 

potrebami težave, ki jih je potrebno odpraviti, pri odločanju o tem, na kakšen način pa naj bi te 

otroke »ozdravili« posebnih potreb, pa je imela največjo (in pogosto tudi edino) težo beseda 

strokovnjakov (Kroflič, 2010). To, da so bili starši pri deseti postavki (10) v svojih ocenah 

enotni, kaže na to, da si želijo enakovredno sodelovati pri pripravi in izvajanju podpore otroku.  

Prav vsi starši se popolnoma strinjajo tudi, da mora šola spoštovati različnost otrok ter da mora 

na šoli vladati prijetno vzdušje. Obe stališči sta tudi vsebinsko povezani, saj spoštljiv odnos do 

učencev, ne glede na razlike, ki se pojavljajo med njimi na ravni sposobnosti, znanja, socialno- 

ekonomskega, kulturnega ali katerega koli drugega ozadja, vplivajo na posameznikovo dobro 

počutje v šoli, ta pa na celotno klimo šole. Predvidevamo, da stališči staršev, ki poudarjata 

pomen prijetne šolske klime in spoštljivega odnosa pedagoških strokovnjakov do vseh učencev, 

temeljita na močni čustveni komponenti. V kolikor namreč na šoli gojijo prijetne in spoštljive 

odnose, se tovrstni pristop pozna na dobrem počutju tako pri zaposlenih kot pri učencih. Za 

starše je pomembno, da se njihov otrok v šoli dobro počuti. Če je temu tako, predvidevamo, da 

so za otrokovo dobro počutje v šoli veseli tudi starši. S šolo, kjer vlada prijetno ozračje, starši 

tudi z večjim veseljem sodelujejo (Darling in Temkin, 2014). Skupna točka vsem omenjenih 
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stališčem, izpeljanih na podlagi trditev 1, 10 in 11, je to, da gre za dejavnike na šolski ravni, ki 

pomembno prispevajo k občutku vključujoče naravnane šolske skupnosti. 

Trditve, pri katerih smo zasledili minimalno razpršenost odgovorov s strani staršev, so: Za 

učinkovito vključevanje otroka z avtističnimi motnjami v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so odgovorni pedagoški strokovnjaki. (5), Pedagoški 

strokovnjaki morajo na prvo mesto pri svojem delu postavljati otrokovo največjo korist. (7), 

Pedagoški strokovnjaki morajo spoštovati in upoštevati mnenje staršev. (8) in Pedagoški 

strokovnjaki, ki delajo z otrokom z avtističnimi motnjami, imajo večji obseg dela kot bi ga imeli 

sicer (9). Večina staršev se le deloma strinja s tem, da so za uspešno vključevanje otrok z 

omenjenimi razvojnimi posebnostmi v VIPPIDSP odgovorni pedagoški strokovnjaki. Tudi 

Simpson idr. (2003) pravijo, da je za uspešno vključevanje pomemben trud tako s strani učenca 

kot okolja, v katerega se ta vključuje. Starši se torej v večini strinjajo s vidikom vključujoče 

naravnanega vzgojno-izobraževalnega okolja, za katerega velja, da je učinkovito samo pod 

pogojem aktivnega sodelovanja vseh vključenih. Uspešno vključevanje pogojuje tudi 

sodelovanje šole s starši. S tem se strinjajo tudi starši, ki smo jih zajeli v raziskavo, saj so izrazili 

stališče, da je pomembno, da je glas staršev slišan. 18 (94,7 %) se jih namreč deloma ali 

popolnoma strinja s tem, da morajo pedagoški strokovnjaki spoštovati mnenje staršev. Podobno 

stališče staršev se je pokazalo glede tega, da bi morali pedagoški strokovnjaki pri svojem delu 

na prvo mesto postaviti otrokovo največjo korist. Pri tem vprašanju jih je 16 (84,2 %) 

odgovorilo, da se s tem popolnoma strinja, trije (15,8 %) pa, da se s tem strinjajo delno.  

Tretji, zadnji sklop trditev, ki smo ga oblikovali tekom analize rezultatov, združuje trditve 

Pedagoški strokovnjaki, ki delajo z otrokom z avtističnimi motnjami, so dodatno obremenjeni 

(2), Otrok se mora prilagoditi šolskemu sistemu, ne obratno (3), Starši morajo spoštovati 

mnenje pedagoških strokovnjakov, ki poučujejo njihovega otroka (4), in Starši morajo 

priznavati strokovno avtoriteto pedagoških strokovnjakov (6). Pri teh trditvah smo zaznali večjo 

(SD>1) razpršenost rezultatov. 

 f f% 

Se sploh ne strinjam 

Se ne strinjam 

Se ne morem odločiti 

Se delno strinjam 

Se popolnoma strinjam 

1 

1 

1 

3 

13 

5,3 

5,3 

5,3 

15,8 

68,4 

Skupaj 19 100 

 

Tabela 15: Odgovori staršev na trditev »Pedagoški strokovnjaki, ki delajo z otrokom z avtističnimi 

motnjami, so dodatno obremenjeni.« 

Iz Tabele 15 je razvidno, da se 16 (84,2%) staršev deloma ali popolnoma strinja s tem, da so 

pedagoški strokovnjaki, ki delajo z otrokom z avtističnimi motnjami, dodatno obremenjeni. 

Predvidevamo, da starši prepoznavajo posebne potrebe svojega otroka, ki v določeni meri 

odstopajo od povprečnih potreb ostalih otrok. Na veliko teh potreb lahko učitelj odgovori že z 

dobro poučevalno prakso, ki je enaka za vse otroke v razredu. Ob tem pa mora učitelj upoštevati 
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tudi to, da je vsak učenec individuum zase. Nekateri otroci tako za usvajanje spretnosti in znanj 

v šoli ne potrebujejo dodatnih prilagoditev, drugim pa slednje zelo koristijo. To praviloma velja 

tudi za otroke z avtističnimi motnjami. Učitelji, ki delajo z omenjeno populacijo otrok, zato 

praviloma v svoje delo vložijo dodaten čas in trud, saj se morajo za to, da bi lahko otroka z 

avtističnimi motnjami s svojim pedagoškim delom kar najbolje podprli pri učenju, dodatno 

izobraziti (se seznaniti z značilnostmi otrok z avtističnimi motnjami in možnimi koristnimi 

poučevalnimi pristopi), sodelovati z drugimi pedagoškimi strokovnjaki ter otrokovimi starši. 

Tovrsten dodaten trud pedagoških strokovnjakov pri delu z otroki z avtističnimi motnjami glede 

na rezultate naše raziskave prepoznavajo tudi starši, ki smo jih zajeli v raziskavo. 

 

 f f% 

Se sploh ne strinjam 

Se ne strinjam 

Se ne morem odločiti 

Se delno strinjam 

9 

4 

4 

2 

47,4 

21,1 

21,1 

10,5 

Skupaj 19 100 

 

Tabela 16: Odgovori staršev na trditev »Otrok se mora prilagoditi šolskemu sistemu, ne obratno.« 

Tudi pri trditvi »Otrok se mora prilagoditi šolskemu sistemu, ne obratno« (3) so bili odgovori 

razpršeni. Zanimivo je to, da se 6 (31,6%) staršev ne more odločiti oz. se deloma s tem strinja. 

Iz tega sklepamo, da so imajo ti starši glede uspešnega vključevanja njihovega otroka v šolsko 

okolje višja pričakovanja do njega samega. Princip vključujoče vzgoje in izobraževanja namreč 

predpostavlja, da se v procesu vključevanja posameznik in okolje prilagajata drug drugemu. V 

praksi to pomeni, da se poskuša učenec kar najbolje prilagoditi zahtevam okolja, po drugi strani 

pa je tudi okolje (npr. učitelj v razredu) prilagodljivo in fleksibilno v načinih poučevanja in 

strukturiranja učnega okolja tako, da se približa potrebam in značilnosti posameznega učenca 

v tej učeči se razredni skupnosti.  

 

 

 4. trditev 6. trditev 

 f f% f f% 

Se sploh ne strinjam 

Se ne strinjam 

Se ne morem odločiti 

Se delno strinjam 

Se popolnoma strinjam 

1 

2 

5 

6 

5 

5,3 

10,5 

26,3 

31,6 

26,3 

0 

4 

2 

5 

8 

0 

21,1 

10,5 

26,3 

42,1 

Skupaj 19 100 19 100 

 

Tabela 17: Odgovori staršev na trditve - "Starši morajo spoštovati mnenje pedagoških strokovnjakov, ki 

poučujejo njihovega otroka.« in »Starši morajo priznavati strokovno avtoriteto pedagoških 

strokovnjakov.« 

Zanimivi so tudi odzivi staršev glede trditev 4 in 6. V četrti trditvi so se starši opredelili glede 

trditve »Starši morajo spoštovati mnenje pedagoških strokovnjakov, ki poučujejo njihovega 
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otroka.« Kot kaže Tabela 17, se s to trditvijo trije niso oz. sploh niso strinjali, pet pa jih je bilo 

neodločenih. Enajst od devetnajstih v raziskavo vključenih staršev se je s tem strinjalo. Podobni 

so bili odzivi staršev na trditev 6 (»Starši morajo priznavati strokovno avtoriteto pedagoških 

strokovnjakov.«). Štirje se z njo niso strinjali, dva pa sta bila neodločena. Glede na to, da smo 

pri teh trditvah dobili razpršene odgovore, predvidevamo, da so imeli nekateri starši neprijetne 

izkušnje s sodelovanjem s pedagoškimi strokovnjaki, ki poučujejo njihovega otroka.  

Takšne rezultate bi lahko pojasnili tudi na drugačen način. Pri tej argumentaciji izhajamo iz 

predpostavke, da si tako starši kot učitelji želijo najboljše za svojega otroka oz. svojega učenca. 

Možno pa je, da se pogledi v tem, kaj pomeni »najboljše za otroka oz. učenca,« med starši in 

pedagoškimi strokovnjaki razlikujejo in zato prihaja do nesoglasij, ki posledično lahko 

privedejo tudi do situacij, ko starši ne spoštujejo mnenja pedagoških strokovnjakov oz. ne 

priznavajo njihove strokovne avtoritete. Lawson (2003) je namreč ugotovil, da so učitelji pri 

sodelovanju s starši bolj orientirani na to, da bodo skupaj učenca podprli pri šolskem delu, cilj 

staršev pri sodelovanju s šolo je v največ primerih s skupnimi močmi podpreti otroka, da bo 

lahko optimalno funkcioniral v družbi. Na podlagi tega predvidevamo, da je sklepanje odnosov 

med pedagoškimi strokovnjaki in starši otrok za pedagoške strokovnjake ne le obveza, ampak 

tudi izziv. Tak zaključek podpirajo tudi ugotovitve E. Westergård (2013), ki je ugotovila, da je 

za dobro sodelovanje med pedagoškimi strokovnjaki in starši pomembno najprej, da vodstvo 

šole podpira tovrstno sodelovanje in postavi standarde in opredeli kompetence, ki naj bi jih 

imeli pedagoški strokovnjaki na njihovi šoli za uspešno sodelovanje s starši njihovih učencev. 

Nadalje je pomembno tudi to, da pedagoški strokovnjaki kot skupina prepoznavajo pomen 

sodelovanja s starši in da se med seboj pri tem podpirajo in svetujejo. Na koncu pa k uspešnemu 

sodelovanju s starši pripomorejo naslednje učiteljeve kompetence: a) to, da je učitelj 

razumevajoč do staršev in da sprejeme ter pravilno razume, kar želijo povedati starši, b) to, da 

je komunikacija med pedagoškimi strokovnjaki in starši dvosmerna, konstruktivna in pozitivno 

naravnana, ter c) da je učitelj samozavesten in učinkovit pri delu z učenci (posebej na področju 

obvladovanja motečega vedenja ter spodbujanja socialnih spretnosti).  

- Kakšna so stališča pedagoških strokovnjakov do vključevanja otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP? 

Da bi preverili, kakšna so stališča pedagoških strokovnjakov, ki delajo z otroki z avtističnimi 

motnjami, do njihovega vključevanja v VIPPIDSP, smo izračunali aritmetično sredino 

odgovorov pri trditvah 1—16 iz tretjega sklopa trditev na anketnem vprašalniku za pedagoške 

strokovnjake. Na podlagi istega kriterija kot pri starših smo stališča pedagoških strokovnjakov 

razdelili v dve skupine: 

- trditve, pri katerih je bila minimalna razpršenosti odgovorov (SD= 0,001—1):  8, 10, 

- trditve, pri katerih so bili odgovori razpršeni (SD>1): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16. 
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Zap. št. 

trditve 

Trditev N M SD Min. Max. 

1 Učiteljev odnos do učenca z AM 

vpliva na to, kako ga sprejmejo drugi 

učenci. 

22 4,27 1,202 1 5 

2 Vodstvo šole mora spodbujati 

pozitivno ozračje med zaposlenimi. 

22 4,64 1,177 1 5 

3 Dodatna pedagoška pomoč je pri 

učencu z AM smiselna takrat, ko ta 

prejme Odločbo o usmerjanju. 

22 3,00 1,690 1 5 

4 Za uspešno vključitev otroka z AM v 

šolsko okolje je odgovorna šola. 

22 3,36 1,560 1 5 

5 Pomembno je, da pedagoški 

strokovnjaki v kolektivu izrazijo 

svoje mnenje brez strahu pred 

negativno kritiko. 

22 4,50 1,185 1 5 

6 Pedagoški strokovnjaki morajo do 

šole, na kateri so zaposleni, čutiti 

pripadnost. 

22 4,23 1,193 1 5 

7 Učence z AM bi bilo primernejše 

vključiti v izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom ali 

v posebne oblike vzgoje in 

izobraževanja. 

22 2,27 1,279 1 5 

8 Kadar pride do navzkrižja mnenj 

med starši učenca z AM in 

pedagoškimi strokovnjaki, ima večjo 

težo mnenje slednjih. 

22 2,95 0,999 1 4 

9 Vodstvo šole mora vse zaposlene 

obravnavati enako spoštljivo. 

22 4,59 1,182 1 5 

10 Usposabljanje pedagoških 

strokovnjakov pred začetkom dela z 

učencem z AM ni potrebno. 

22 1,32 0,894 1 5 

11 Timsko delo med strokovnimi 

strokovnjaki in učitelji predstavlja 

22 2,00 1,574 1 5 
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nevarnost za uspešno vključevanje 

otroka z AM v šolsko okolje. 

12 Vodstvo šole mora sprejemati 

različnost med zaposlenimi in med 

učenci. 

22 4,41 1,221 1 5 

13 Pobudniki komunikacije med šolo in 

učenčevimi starši morajo biti slednji. 

22 2,18 1,140 1 5 

14 V kolektivu zaposlenih se je 

pomembno počutiti sprejetega. 

22 4,50 1,300 1 5 

15 Za uspešno inkluzijo je dovolj 

doslednosti in vztrajnost vsaj enega 

izmed pedagoških strokovnjakov. 

22 1,73 1,120 1 5 

16 Med člani tima, ki dela z učencem z 

AM, mora vladati pozitivno 

naravnana komunikacija. 

22 4,50 1,185 1 5 

 

Tabela 18: Srednja vrednost (M) in razpršenosti odgovorov pedagoških strokovnjakov pri trditvah iz 

prvega sklopa 

Iz odzivov pedagoških strokovnjakov na sedmo vprašanje je razvidno, da so tudi oni naklonjeni 

vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP. 

Preverili smo tudi, glede katerih trditev se večina pedagoških strokovnjakov močno strinja. Pri 

tem smo upoštevali povprečno oceno (M) posamezne trditve. Rezultati kažejo na to, da se skoraj 

vsi pedagoški strokovnjaki, zajeti v raziskavo, popolnoma strinjajo v pogledih, ki se nanašajo 

na dobro šolsko klimo, podporo s strani vodstva in pozitivne klime pri delu v timu. To prikazuje 

Tabela 19. 

Zap. 

št. 

trditve 

Trditev Povprečna 

ocena trditve 

(M) 

10 Usposabljanje pedagoških strokovnjakov pred začetkom dela z 

učencem z AM ni potrebno.3 

4,68 

2 Vodstvo šole mora spodbujati pozitivno ozračje med 

zaposlenimi. 

4,64 

9 Vodstvo šole mora vse zaposlene obravnavati enako spoštljivo. 4,59 

 
3 Vrednost ocene, ki so jo glede te trditve izrazili pedagoški strokovnjaki, je za statistične namene obratno 

sorazmerna stopnji strinjanja posameznega respondenta s trditvijo (obratno ponderiranje). Konkretno to pomeni, 

da se pedagoški strokovnjaki, zajeti v raziskavo, močno strinjajo s tem, da je usposabljanje pedagoških 

strokovnjakov pred začetkom dela z učencem z AM potrebno.  
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5 Pomembno je, da pedagoški strokovnjaki v kolektivu izrazijo 

svoje mnenje brez strahu pred negativno kritiko. 

4,50 

14 V kolektivu zaposlenih se je pomembno počutiti sprejetega 4,50 

16 Med člani tima, ki dela z učencem z AM, mora vlada pozitivno 

naravnana komunikacija. 

4,50 

12 Vodstvo šole mora sprejemati različnost med zaposlenimi in 

med učenci. 

4,41 

 

Tabela 19: V povprečju najvišje ocenjene trditve iz prvega sklopa s strani pedagoških strokovnjakov 

Zanimivo je to, da se večina trditev, ki so bile s strani pedagoških strokovnjakov v povprečju 

najvišje ocenjene, nanaša na odnosne dejavnike in dejavnike vključujoče naravnane šolske 

klime. Po drugi strani pa sta izstopali tudi trditvi, ki sta bili v povprečju s strani pedagoških 

strokovnjakov najnižje ocenjeni. Nanašali sta se na izobraženost pedagoških strokovnjakov ter 

na njihov timski pristop k podpori učencu. Ti trditvi sta »Usposabljanje pedagoških 

strokovnjakov pred začetkom dela z učencem z avtističnimi motnjami ni potrebno.« in »Za 

uspešno inkluzijo je dovolj doslednosti in vztrajnost vsaj enega izmed pedagoških 

strokovnjakov.«  Četudi je bila povprečna ocena pri omenjenih trditvah razmeroma nizka (kot 

je razvidno iz Tabele 18), moramo pri interpretaciji rezultatov upoštevati njuno vsebinsko 

zasnovo. Obe trditvi sta namreč zasnovani tako, da je vrednost odgovora za statistične namene 

obratno sorazmerna stopnji strinjanja s trditvijo. Konkretno to pomeni, da v kolikor je 

respondent npr. na deseto trditev v tem sklopu ocenil z 1, je ta odgovor, statistično gledano, 

ocenjen s 5. Pri tem gre namreč za obratno ponderiranje trditev. Če bi upoštevali torej obratno 

ponderiranje omenjenih trditev, bi se to poznalo tudi na povprečni vrednosti (M), ki bi bila v 

primeru 10. trditve 4,68 (M=4,68), v primeru 15. trditve pa 4,27 (M=4,27). Za 10. trditev to 

pomeni, da je bila iz tega zornega kota (torej ob upoštevanju vrednosti obratnega ponderiranja) 

najvišje ocenjena trditev v tem sklopu, kar je razvidno iz Tabele 19. To pomeni, da pedagoški 

strokovnjaki kot pomemben vidik, ki pogojuje uspešno vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP, vidijo v lastni izobraženosti, pozitivnem odnosu vodstva do njih samih 

ter v skrbi za dobre odnose ter pozitivno komunikacijo med zaposlenimi ter v timu, ki podpira 

otrokov razvoj. Prav tako menijo, da je za uspešno vključevanje otroka z avtističnimi motnjami 

potrebno sodelovanje več strokovnih delavcev. 

Bistvene informacije, ki smo jih dobili z odgovori pedagoških strokovnjakov na trditve glede 

njihovih stališč, so pokazale, da je omenjena skupina respondentov naklonjena vključevanju 

otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP. Pri tem se jim zdi zelo pomembna skrb za dobre 

odnose oz. pozitivno komunikacijo med zaposlenimi in v timu. Prav tako se jim zdi zelo 

pomembno, da je na šoli moč čutiti vključujočo šolsko klimo. Pri uspešnem vključevanju otroka 

z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP se jim zdi pomembna tudi lastna izobraženost ter timsko 

delo. Medtem ko smo v odzivih staršev prepoznali določne dvome oz. neodločenost glede tega, 

ali zaupati strokovni avtoriteti pedagoških strokovnjakov in spoštovati njihovo mnenje, smo pri 

pedagoških strokovnjakih opazili, da so naklonjeni pozitivni komunikaciji s starši in iskanju 

kompromisov med željami staršev in njih samih. Prav se močno strinjajo s tem, da mora biti 

delo, ki se dotika vključevanja otroka z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, timsko. 
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Glede na povzetke ključnih spoznanj o stališčih staršev in pedagoških strokovnjakov, je 

smiselno v praksi pozornost pri vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP v prvi 

vrsti nameniti dejavnikom vključujoče naravnane šolske klime ter dobrim odnosom med 

vodstvom šole in zaposlenimi, med zaposlenimi na šoli, v ožjih timih ter, ne nazadnje tudi 

sodelovanju med šolo in starši. Na konkretni ravni to pomeni, da je za uspešno vključevanje 

otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP pomembno, da vodstvo spodbuja pozitivno klimo 

na šoli (ima do vseh spoštljive odnose, prepoznava in spoštuje različnost zaposlenih in učencev, 

izvaja dejavnosti, s katerimi krepi občutek pripadnosti šoli med zaposlenimi in učenci ter kljub 

visokim standardom in pričakovanjem, svojim zaposlenim nudi podporo ter priložnosti za 

veselje in sproščenost (Grabeljšek, 2011)). Prav tako bi bilo tako smiselno, da vodstvo šole ob 

primernem času (morda pred začetkom novega šolskega leta) pedagoškim strokovnjakom 

predstavi smernice uspešnega sodelovanja s starši ter jim omogoči izobraževanja na tem 

področju. Nadalje bi bilo smiselno tudi premisliti o možnostih kolegialnega coachinga4 med 

učitelji oz. pedagoškimi strokovnjaki.  

Zelo pomembno je tudi to, da si posamezni učitelj prizadeva za dobre odnose s starši. Pri tem 

je smiselno, da pedagoški strokovnjak že na začetku šolskega leta oz. ob prvem srečanju z 

otrokovimi starši izrazi želje oz. pričakovanja glede njihovega sodelovanja in da enako možnost 

omogoči tudi otrokovim staršem. Tako lahko skupaj oblikujejo kontrolni seznam (»ček listo«), 

ki jih bo ves čas opominjala na ključne postavke glede njihovih želja o načinu komuniciranja 

in sodelovanja. Veliko tovrstnih kontrolnih seznamov je dostopnih tudi na spletu. Poleg tega 

Knopf in Swick (2007) navajata še naslednje predloge glede možnih strategij pri sodelovanju s 

starši: pedagoški delavec naj starše vpraša, če in kakšno podporo potrebujejo; z njimi naj 

vzpostavi čim prejšnji in pozitiven stik ter ga ohranja ves čas; staršem naj sporoči tako dobre 

kot slabe novice (izogiba naj se temu, da starše pokliče le, ko je učenec nekaj naredil narobe, 

npr.). 

- Kako starši otrok z avtističnimi motnjami ocenjujejo uresničevanje pogojev za 

vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP? 

 

Področja N M SD Min. Max. 

Šolska kultura in klima 17 4,24 0,687 3 5 

Modifikacije 17 4,23 0,615 3 5 

Podpora 17 4,00 0,808 2 5 

Koordinirano delo 17 4,23 0,664 3 5 

Sprotna evalvacija 17 4,53 1,007 1 5 

Sodelovanje med šolo in starši 17 4,36 0,530 3 5 

 

Tabela 20: Uresničenost pogojev za učinkovito vključevanje - povprečna vrednost (M) ocen- starši 

 
4 Kolegialni coaching je proces med dvema kolegoma (v našem primeru med dvema pedagoškima 

strokovnjakoma), ki lahko poteka enosmerno ali dvosmerno, in cilj katerega je nudenje podpore kolegu pri 

njegovem profesionalnem razvoju. Pri kolegialnem coachingu gre za to, da coach v kolegu spodbuja naravni proces 

učenja, in sicer reflektiranje svojih izkušenj in vnos sprememb v prakso na podlagi vpogleda v svoje delo (Rutar 

Ilc, Tacer in Žarkovič Adlešič, 2014).  
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Pogoje, ki vplivajo na učinkovito vključenost omenjene skupine otrok, smo razvrstili v šest 

skupin. Oceno uresničenosti posameznih pogojev z vidika staršev smo dobili tako, da smo 

izračunali povprečno vrednost (aritmetično sredino (M)) ocen, ki so jih starši otrok z 

avtističnimi motnjami podajali pri posamezni trditvi, in sicer na lestvici od 1 do 5 (1 je 

pomenilo, da trditev v primeru šolanja njihovega otroka v VIPPIDSP sploh ne drži, 5 pa, da 

trditev za primer šolanja njihovega otroka v VIPPIDSP popolnoma drži). Pri tem je potrebno 

dodati, da je trditve v tem sklopu ocenilo sedemnajst od devetnajstih staršev, zato se je v tem 

primeru numerus znižal. Domnevamo, da je razlog za znižanje numerusa možno pripisati 

morebitni utrujenosti respondentov pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika in dejstvu, da so 

starši pri izpolnitvi spletne različice anketnega vprašalnika naenkrat videli vse trditve, glede 

katerih so bili naprošeni, da ocenijo, v kolikšni meri opisano velja v njihovem primeru.  

Rezultati so pokazali, da starši večino pogojev, pomembnih za učinkovito vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, ocenjujejo kot v veliki meri uresničene, saj so povprečne 

ocene vseh skupin pogojev enake ali večje od štiri (M>4). Po njihovi oceni so najmanj 

uresničeni dejavniki medsebojne podpore v timu, ki podpira otrokov razvoj (M= 4,00). Verjeten 

vzrok takšni (najnižji) povprečni oceni lahko poiščemo v ugotovitvah iz prvega raziskovalnega 

vprašanja, v katerem so rezultati pokazali, da imajo starši pozitivna stališča do tega, da je njihov 

glas v sodelovanju s šolo slišan. Ker si želijo biti v proces vključevanja vpeti kot aktivni 

deležniki, obstaja možnost, da občutijo, da trenutno pri tem niso deležni tolikšne podpore v 

timu kot bi si je želeli. Možen način za krepitev občutka primerne podpore znotraj tima je to, 

da člani tima na začetku sodelovanja opredelijo pravila oz. zaželena vedenja, ki veljajo za 

njihov tim. Tako ima vsak priložnost povedati, kje in kakšno podporo znotraj tima potrebuje, 

ter kako lahko tudi sam pri sodelovanju podpre druge.  

Povprečne vrednosti ocen za ostale skupine dejavnikov, ki vplivajo na učinkovito vključevanje 

otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, kažejo na to, da so za omenjeno skupino otrok, po 

mnenju staršev, zagotovljene ustrezne okoljske in kurikularne modifikacije (M=4,23), prav tako 

pa kot primerno uresničeno ocenjujejo tudi sodelovanje s šolo (M=4,36), koordinacijo dela 

znotraj tima za podporo pri otrokovem razvoju (M=4,38), medsebojno podporo (M= 4,00) ter 

sprotno evalviranje dela z otrokom oz. učencem (M=4,53). Predvidevamo, da so razmeroma 

visoke ocene staršev povezane s tem, da gre za dejavnike, glede katerih lahko v večini 

presojamo na objektiven način. Starš lahko namreč objektivno oceni, ali ga pedagoški 

strokovnjaki povabijo na timske sestanke glede njihovega otroka. Prav tako lahko, denimo, 

objektivno presodijo, ali se evalvacija dela z njihovim otrokom opravlja redno, in ali so tudi 

sami aktivni člen tima za podporo otroku. Verjetneje je tudi, da se nekatere dejavnike inkluzivne 

vzgoje in izobraževanja lažje uresničuje kot druge. Šola tako, na primer, lahko povabi starše k 

sodelovanju pri pripravi individualiziranega programa za otroka z avtističnimi motnjami. Prav 

tako so, denimo, sprotna evalvacija in uresničevanje prilagoditev za otroka dejavnosti, za katere 

pedagoški strokovnjaki porabijo veliko truda in energije, a še vedno manj, kot bi jo potrebovali 

za oblikovanje vključujoče naravnanih osebnih prepričanj in, denimo, skrbi za dobre odnose 

med sostrokovnjaki, s starši in tudi učenci, torej za tiste dejavnike, ki so povezani prav z 

vključujoče naravnano šolsko klimo in kulturo ter nudenjem podpore. 
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- Kako pedagoški strokovnjaki ocenjujejo uresničevanje pogojev za vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami v VIPPIDSP? 

 

Področja N M SD Min. Max. 

Šolska kultura in klima 18 3,89 0,957 1 5 

Modifikacije 18 4,02 0,771 2 5 

Podpora 18 3,88 0,931 1 5 

Koordinirano delo 18 4,13 0,742 2 5 

Sprotna evalvacija 18 3,98 0,867 1 5 

Sodelovanje med šolo in starši 18 4,41 0,924 1 5 

 

Tabela 21: Uresničenost pogojev za učinkovito vključevanje - povprečna vrednost (M) ocen- pedagoški 

strokovnjaki 

Oceno uresničenosti pogojev za učinkovito vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP smo preverili tudi pri pedagoških strokovnjakih, ki se z omenjeno populacijo otrok 

srečujejo pri svojem vsakodnevnem poklicnem delu. V analizo ocen glede uresničenosti 

pogojev za vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP je bilo v tem primeru 

zajetih osemnajst pedagoških strokovnjakov od začetnih štiriindvajsetih. Opažamo enak pojav 

kot pri starših, in sicer znižanje numerusa respondentov, ki so ocenili trditve v tem sklopu. 

Domnevamo, da gre tudi v tem primeru za enak razlog glede prenehanja izpolnjevanja 

anketnega vprašalnika kot pri starših. Domnevamo namreč, da je na to morebitno vplivala 

utrujenost pri izpolnjevanju, saj so bili pedagoški strokovnjaki naprošeni za ocenitev 

triintridesetih trditev v tem sklopu, in tudi dejstvo, da je se na spletni anketi naenkrat prikazalo 

vseh triintrideset trditev, in sicer v seznamu, ena pod drugo. 

 

Povprečne vrednosti ocen glede posameznih skupin dejavnikov se gibljejo med M= 3,88 in M= 

4,41. Povprečne vrednosti ocen se torej na lestvici od 1 do 5, kolikor je bil tudi obseg 

ocenjevalne lestvice, pomikajo v zgornji sredini. Kot najbolj uresničene pogoje pedagoški 

strokovnjaki ocenjujejo sodelovanje med šolo in starši, koordinirano delo tima ter zagotavljanje 

ustreznih okoljskih in kurikularnih modifikacij za otroke z avtističnimi motnjami. Vse 

omenjene skupine dejavnikov, ki vplivajo na uspešno vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP, so namreč ocenjene s povprečno oceno več kot štiri (na skali od 1 do 

5). Tako (visoko) povprečno oceno glede uresničenosti dejavnikov s področja zagotavljanja 

ustreznih okoljskih in kurikularnih prilagoditev lahko pojasnimo s tem, da so se skoraj vsi 

respondenti med pedagoškimi strokovnjaki izrekli, da so se izobraževali s področja poznavanja 

in dela z otroki z avtističnimi motnjami. Možno je, da so se v sklopu izobraževanja srečali tudi 

s predstavitvijo prilagoditev, ki otrokom z avtističnimi motnjami olajšujejo sodelovanje pri 

pouku in izkazovanje znanja.  

 

To, da pedagoški strokovnjaki sodelovanje šole s starši ocenjujejo kot dejavnik, ki se ga v praksi 

zelo uresničuje, pripisujemo temu, da so otroci z avtističnimi motnjami z vidika svojih potreb 

zahtevnejša populacija otrok. Ker lahko delo z otrokom z avtističnimi motnjami učitelji ali 

šolskemu svetovalnemu strokovnjaki predstavlja dodaten izziv, je zato še toliko bolj verjetno, 
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da se bodo z namenom nudenja kar najboljše podpore otroku obrnili na njegove starše. Ti so 

lahko namreč bogat vir informacij glede otrokovega funkcioniranja. Ker ga spremljajo vse od 

rojstva, lahko pedagoškim strokovnjakom povedo veliko o tem, katera so otrokova močna 

področja, katera so mesta, na katerih bi potreboval dodatno podporo ipd. Prav tako pa se lahko 

tovrstni odnos izvaja vzajemno: tudi pedagoški strokovnjaki so lahko staršem v veliko pomoč 

pri tem, ko jim povedo, kako otrok funkcionira v šolskem okolju. 

 

Tudi koordinirano delo so pedagoški strokovnjaki ocenili kot primerno uresničeno. 

Predvidevamo, da je temu tako zato, ker je otrok, ki so prepoznani kot otroci s posebnimi 

potrebami, vse več. Ko dobijo odločbo o usmerjanju, je izbrani tim v vzgojno-izobraževalni 

ustanovi dolžan pripraviti individualiziran program za tega otroka. Da bi se individualiziran 

program uspešno izvajal in da bi otrok dosegel cilje, zapisane v IP, mora biti koordinacija tima 

zelo dobra. Posamezni član tima mora dobro poznati svoje pristojnosti in imeti vpogled v delo 

drugih članov tima do te mere, da lahko sledi celostni podobi podpore, ki se jo nudi dotičnemu 

otroku. Ker pa je cilj vseh članov tima kar najbolje podpreti otroka pri njegovem razvoju, je kot 

posledica logična odločitev za dobro koordinirano delo z namenom podpreti otroka in hkrati 

zagotavljanja večje preglednosti dela.  

 

Z povprečnimi ocenami pod 4,00 pa so pedagoški strokovnjaki ocenili uresničevanje 

dejavnikov vključujoče naravnane šolske klime in kulture (M=3,89), podpore (M=3,88) ter 

sprotne evalvacije (M=3,98). Možno razlago za nižje povprečne ocene pri dejavnikih »šolska 

šolska klima in kultura« ter »podpora« vidimo v tem, da ta dejavnika zaokrožata tiste 

dejavnosti, ki jih je težko oceniti objektivno, zato predvidevamo, da so se respondenti pri 

trditvah, ki so se nanašale na zgoraj omenjena dejavnika, poleg na dejstva opirali tudi na lasten 

občutek glede uresničenosti (npr. pri trditvi »Šolski strokovni strokovnjaki z učitelji razrednega 

in predmetnega pouka delijo(-mo) specifična znanja s področja poznavanja in dela z otroki z 

avtističnimi motnjami,« ki smo ga uvrstili v sklop trditev o dejavniku »podpora,« so 

najverjetneje respondenti na podlagi lastnega mnenja presodili o tem, v kolikšni meri ta trditev 

velja v njihovem primeru. Četudi je morda ta praksa na njihovi šoli prisotna, so lahko 

respondenti ocenili, da bi lahko bila še v večji meri.).  

 

Interpretacijo o razlogih za v povprečju najnižje ocene pri dejavniku »sprotna evalvacija« pa 

navajamo pri odgovoru na naslednje raziskovalno vprašanje, saj se je izkazalo, da se ravno pri 

oceni omenjenega dejavnika med starši in pedagoškimi strokovnjaki pojavljajo statistično 

pomembne razlike. 

 

- Ali se med ocenami uresničenosti pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP med starši in pedagoškimi strokovnjaki pojavljajo statistično 

pomembne razlike? 

 

Za to, da bi bila možna primerjava postavk (zaradi različnega števila trditev, ki so bile umeščene 

v posamezni sklop, kot tudi različnega števila trditev v celotnem vprašalniku- če primerjamo 

vprašalnik za starše in pedagoške strokovnjake), smo to pri analizi upoštevali tako, da smo 

seštevek ocen, podanih pri posameznem sklopu trditev, v programu SPSS najprej ponderirali. 
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Da bi preverili, ali so razlike v ocenah uresničevanja pogojev za uspešno vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami v VIPPIDSP med starši in pedagoškimi strokovnjaki statistično 

pomembne, smo izvedli Mann Whitney test, in sicer pri primerjavi ocen naslednjih skupin 

dejavnikov: »šolska klima in kultura«, »koordinirano delo«, »podpora«, »evalvacija« ter 

»sodelovanje«.  

 

Področja dejavnikov Sig. 

Šolska klima in kultura 0,271 

Koordinirano delo 0,153 

Podpora 0,715 

Sprotna evalvacija 0,002 

Sodelovanje med šolo in starši 0,220 

 

Tabela 22: Mann Whitney test- statistična pomembnost razlik v oceni dejavnikov »šolska klima in 

kultura«, »koordinirano delo«, »podpora«, »sprotna evalvacija« in »sodelovanje med šolo in starši« med 

starši in pedagoškimi strokovnjaki 

Za preverjanje statistično pomembnih razlik v ocenah glede uresničenosti pogojev za uspešno 

vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP med starši in pedagoškimi 

strokovnjaki pa smo pri dejavniku »modifikacije« uporabili t-test za neodvisne vzorce. Podatki, 

ki so se navezovali na to področje dejavnikov, so se namreč tako pri starših kot pri pedagoških 

strokovnjakih porazdeljevali normalno.  

 

 

 

 

Področje dejavnika Sig. 

Modifikacije 0,359 

 

Tabela 23: T-test: statistična pomembnost razlik v oceni dejavnikov »modifikacije« med starši in 

pedagoškimi strokovnjaki 

Ugotovitve kažejo, da se statistično pomembne razlike v ocenah med starši in pedagoškimi 

strokovnjaki pojavljajo pri dejavniku, ki se navezuje na sprotno evalvacijo (Sig.<0,05), pri 

čemer velja, da so ta dejavnik v povprečju višje ocenili starši (M=4,53) kot pedagoški 

strokovnjaki (M=3,98). Razkorak med povprečno oceno med starši in pedagoškimi 

strokovnjaki pri uresničevanju dejavnika »sprotna evalvacija« lahko načeloma pojasnimo, če 

izhajamo iz pogleda na učitelja kot na kritičnega profesionalca, ki se zaveda odgovornosti 

svojega dela, veliko opazuje in reflektira svoje delo, hkrati pa sledi temu, da je pri svojem delu 

učinkovit (Novak, 2005).V tem primeru lahko predvidevamo, da so pedagoški strokovnjaki, 

zajeti v našo raziskavo, na svoje delo pogledali iz kritične perspektive in ocenili, da bi lahko 

sprotno evalvacijo izvajali še pogosteje kot je njihova trenutna praksa, saj bi s tem pripomogli 

k še bolj kakovostnem delu. Pri vseh ostalih dejavnikih se med ocenami staršev in pedagoških 

strokovnjakov niso pokazale statistično pomembne razlike.  
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Za nazornejšo primerjavo med povprečnimi ocenami uresničevanja posameznih dejavnikov 

uspešnega vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP smo naredili v Tabeli 24 

predstavljen pregled povprečnih ocen (M) in standardnih odklonov (SD) pri posameznem 

dejavniku, in sicer tako z vidika staršev kot pedagoških strokovnjakov. 

 

Področja dejavnikov Starši (M) Starši (SD) Ped. 

strokovnjaki 

(M) 

Ped. 

strokovnjaki 

(SD) 

Šolska klima in kultura 4,24 0,687 3,89 0,957 

Modifikacije 4,23 0,615 4,02 0,771 

Koordinirano delo tima 4,38 0,664 4,13 0,931 

Podpora 4,00 0,808 3,88 0,742 

Sprotna evalvacija 4,53 1,007 3,98 0,867 

Sodelovanje med šolo in 

starši 

4,36 0,530 4,41 0,924 

Skupaj (M) 4,29 0,718 4,05 0,865 

 

Tabela 24:Primerjava aritmetičnih sredin in standardnih odklonov v ocenah glede uresničenosti 

dejavnikov, ki vplivajo na uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP med starši in 

pedagoškimi strokovnjaki 

Podobnosti: 

- Pri obeh skupinah se je izkazalo, da v povprečju kot najmanj uresničene ocenjujejo 

dejavnike medsebojne podpore (četudi sta obe povprečni oceni razmeroma visoki). 

Razlike: 

- Povprečna ocena povprečnih ocen uresničenosti posameznih dejavnikov, ki vplivajo na 

uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, je pri starših 4,29. Pri 

pedagoških strokovnjakih je povprečna ocena povprečnih ocen 4,05. Pedagoški 

strokovnjaki, ki smo jih zajeli v anketo, so uresničevanje vseh skupin dejavnikov (razen 

dejavnika »sodelovanje med šolo in starši«) ocenili v povprečju z nižjimi ocenami kot 

starši. 

- Starši se pri štirih od šestih področij (»šolska klima in kultura«, »modifikacije«, 

»koordinirano delo« ter »sodelovanje med šolo in starši«) niso poslužili ocen 1 in 2. Vse 

te trditve so ocenili s 3 ali več. Pedagoški strokovnjaki, v primerjavi s starši, pa so na 

vseh teh področjih dajali tudi ocene 1 ali 2. Izjemi sta le področji »modifikacije« in 

»koordinirano delo,« pri katerih je bila najnižja ocena 2.  

Opazimo torej lahko, da tako starši otrok z avtističnimi motnjami kot pedagoški strokovnjaki, 

ki z omenjeno populacijo delajo v okviru VIPPIDSP, dejavnike, ki pripomorejo k uspešnemu 

vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v omenjeni vzgojno-izobraževalni program, 

ocenjujejo kot v veliki meri uresničene. To lahko sklepamo na podlagi povprečne ocene (M) 

povprečnih ocen (M) vseh dejavnikov, za katero velja, da je pri starših 4,29, pri pedagoških 
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strokovnjakih pa 4,05. Prav tako lahko iz dobljenih rezultatov razberemo, da pedagoški 

strokovnjaki ocenjujejo, da se dejavniki, ki vplivajo na uspešno vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, uresničujejo v manjši meri kot to ocenjujejo starši. Vseeno 

pa gre pri tem za majhne razlike med povprečnimi ocenami (M) med skupinama respondentov. 

Razvidne pa so večje razlike v povprečni oceni (M) dejavnika »sprotna evalvacija« med 

omenjenima skupinama respondentov. Pedagoški strokovnjaki so namreč uresničevanje tega 

dejavnika ocenili nižje kot starši (razlika med povprečnima ocenama omenjenih skupin v tem 

dejavniku je bila 0,55). V splošnem bi lahko te rezultate zaokrožili v ugotovitev, da so 

pedagoški strokovnjaki do procesa vključevanja omenjene skupine otrok v VIPPIDSP bolj 

kritični. Morda so pedagoški strokovnjaki v povprečju nižje ocenjevali uresničevanje 

omenjenih šestih dejavnikov zato, ker si mnenje ustvarjajo na podlagi več primerov, s katerimi 

se srečujejo v šoli. Pri ocenjevanju so tako morda imeli v mislih več primerov, med katerimi 

jih je lahko nekaj primerov dobre prakse, nekaj pa tudi ne. Starši svojo oceno podajo na podlagi 

enega primera- svojega- in obstaja možnost, da smo v raziskavo zajeli tiste starše, za katerih 

otroke se res uresničujejo vsi našteti dejavniki, pomembni za njihovo uspešno vključevanje v 

VIPPIDSP.  

Razlog, da pa so bile povprečne ocene posameznih področij vseeno razmeroma visoke tako pri 

starših otrok z avtističnimi motnjami kot pri pedagoških strokovnjakih, ki delajo z omenjeno 

populacijo otrok, deloma pripisujemo temu, da so bile nekatere trditve v vprašalniku 

najverjetneje sugestibilne narave (sugestibilne v smislu, da so po vsej verjetnosti anketirance 

napeljevale k izpolnjevanju anketnega vprašalnika na družbeno zaželen način). Posledično smo 

dobili visoke rezultate. Možen razlog za v povprečju visoke ocene glede uresničenosti 

dejavnikov, ki vplivajo na uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, pa 

vidimo tudi v tem, da se dejansko ti dejavniki v praksi uresničujejo. Drugo vprašanje, zanimivo 

za nadaljnje raziskovanje, pa bi bilo, v kolikšni meri so tako starši kot pedagoških strokovnjaki 

s temi dejavniki zadovoljni.  

- Ali se ocene uresničevanja pogojev za vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP razlikujejo med starši otrok z avtističnimi motnjami glede na a) spol; b) 

starost; c) stopnjo izobrazbe;  

 

a) glede na spol 

 

Preveriti smo želeli, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v oceni uresničenosti 

dejavnikov, ki vplivajo na uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP 

med starši teh otrok glede na njihov spol (spol staršev). Najprej smo preverili, ali se podatki 

porazdeljujejo normalno. Ugotovili smo, da to drži za podatke pri postavkah, ki so združene 

pod imenom »modifikacije« in »podpora,« kajti tukaj je bila pomembnost enaka ali večja od 

0,05.  
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Področja dejavnikov Sig. (Shapiro- Wilkov test) 

Šolska kultura in klima 0,019 

Modifikacije 0,050 

Koordinirano delo 0,008 

Podpora 0,100 

Sprotna evalvacija 0,000 

Sodelovanje med šolo in starši 0,041 

 

Tabela 25: Normalnost porazdelitve podatkov v okviru posameznega dejavnika pri starših glede na spol 

V nadaljevanju smo za podatke, ki so se porazdeljevali normalno (tj. za podatke pod kategorijo 

»podpora« in »modifikacije«), uporabili t-test za neodvisne vzorce, za podatke, ki se niso 

porazdeljevali normalno, pa Mann Whitney test. Ugotovitve kažejo, da med starši ni razlik v 

oceni uresničenosti pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP glede na spol staršev. Statistična pomembnost je bila namreč pri vseh skupinah 

trditev večja od 0,05, kar prikazujeta Tabela 26 in Tabela 27. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 26: T-test: statistična pomembnost razlik v oceni dejavnikov »modifikacije« in »podpora« pri 

starših glede na spol 

 

 

Področje dejavnikov Sig.  

Šolska kultura in klima 0,642 

Koordinirano delo 0,652 

Sprotna evalvacija 0,861 

Sodelovanje med šolo in starši 0,940 

 

Tabela 27: Mann Whitney test: statistična pomembnost razlik v oceni dejavnikov »šolska kultura in 

klima«, »koordinirano delo«, »sprotna evalvacija« in »sodelovanje med šolo in starši« med starši glede na 

spol 

b) glede na starost 

Skupino staršev smo glede na njihovo starost razdelili v dve skupini, in sicer v skupino staršev 

do 35 let ter v skupino staršev od 35 do 50 let. V prvi skupini jih je bilo 5, v drugi pa 14. 

Ugotovili smo, da se podatki pri vseh skupinah ne razporejajo normalno, kar prikazuje Tabela 

28. Vrednost pomembnosti je bila namreč povsod manjša od 0,05.   

 

Področje dejavnikov Sig. 

Modifikacije 0,191 

Podpora 0,774 
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Področja dejavnikov Sig.  

Šolska kultura in klima 0,044 

Modifikacije 0,044 

Koordinirano delo 0,004 

Podpora 0,042 

Sprotna evalvacija 0,000 

Sodelovanje med šolo in starši 0,044 

 

Tabela 28: Normalnost porazdelitve podatkov v okviru posameznega dejavnika pri starših glede na 

starost 

Med starši glede na njihovo starost ni statistično pomembnih razlik v tem, kako ocenjujejo 

uresničenost pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, kar 

smo preverili z Mann Whitney testom za neodvisne vzorce. 

 

Področja dejavnikov Sig.  

Šolska kultura in klima 0,913 

Modifikacije 0,699 

Koordinirano delo 0,089 

Podpora 0,134 

Sprotna evalvacija 0,173 

Sodelovanje med šolo in starši 0,166 

 

Tabela 29: Mann Whitney test: ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v ocenah dejavnikov »šolska 

klima in kultura«, »modifikacije«, »koordinirano delo«, »podpora«, »sprotna evalvacija« in »sodelovanje 

med šolo in starši« med starši gleda na starost 

 

c) glede na stopnjo izobrazbe 

 

Nazadnje smo v okviru tega raziskovalnega vprašanja želeli preveriti tudi, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike v oceni glede uresničenosti pogojev za uspešno vključevanje 

otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP med starši glede na stopnjo njihove izobrazbe. V 

raziskavo vključene starše smo razdelili v tri skupine, in sicer v skupino tistih, ki imajo 

srednješolsko izobrazbo; v skupino tistih, ki imajo višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo, ter 

v skupino tistih, katerih izobrazba je višja od univerzitetne (v to skupino smo uvrstili tiste s 

specializacijo, znanstvenim magisterijem oz. doktoratom).  
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Stopnja izobrazbe Število vključenih 

staršev v skupino 

Srednješolska izobrazba 4 

Višješolska oz. visokošolska izobrazba 13 

Post-univerzitetna izobrazba 2 

 

Tabela 30: Razvrstitev staršev v skupine glede na izobrazbo 

Ker se je razporeditev podatkov pri skupini trditev z imenom »podpora« izkazala za normalno 

porazdeljeno, smo razlike v nadaljevanju preverjali z ANOVO, saj smo med seboj primerjali 

tri neodvisne vzorce. Pri vseh ostalih področjih smo za preverjanje razlik med različnimi 

skupinami respondentov uporabili Kruskal-Wallis test. 

 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,502 2 14 0,256 

 

Tabela 31: Levenov test, ki je pokazal, da so variance pri dejavniku »podpora« pri starših glede na 

stopnjo njihove izobrazbe homogene 

Rezultati so pokazali, da se pojavljajo statistično pomembne razlike med starši glede na 

izobrazbo v oceni glede uresničenosti pogojev pri dejavniku »podpora.« (Sig.< 0,05).  

 

Tabela 32: Enosmerna analiza varianc ANOVA – testiranje statistične pomembnosti razlik pri dejavniku 

»podpora« pri starših glede na njihovo izobrazbo 

Da bi ugotovili, med katerimi skupinami staršev glede na stopnjo njihove izobrazbe se 

pojavljajo statistično pomembne razlike v ocenah dejavnika »podpora,« smo naredili še Post-

hoc test (Tukey test), ki je pokazal, da se statistično pomembne razlike pojavljajo med 

skupinama staršev, ki imajo srednješolsko izobrazbo ter skupino staršev, ki imajo višješolsko 

oz. visokošolsko izobrazbo. Prav tako so se pokazale statistično pomembne razlike v oceni med 

starši, ki imajo višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo, ter starši, ki imajo post-univerzitetno 

izobrazbo. 

 Vsota 

kvadratov 

df Kvadrat 

aritmetične 

sredine 

F Sig. 

Med skupinami 6,572 3 2,191 7,355 0,04 

Znotraj skupin 3872 13 0,298   

Skupaj 10,444 16    
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Stopnja izobrazbe Mean 

Difference 

Std. Error Sig. 

Srednješolska           Višješolska oz. visokošolska 

                                               Post-univerzitetna 

-3,613 

0,750 

0,92 

1,37 

0,004 

0,850 

Višješolska oz. visokošolska        Srednješolska  

                                               Post-univerzitetna 

3,613 

4,363 

0,92 

1,22 

0,004 

0,008 

Post-univerzitetna                          Srednješolska 

                               Višješolska oz. visokošolska 

-0,750 

-4,363 

1,37 

1,22 

0,850 

0,008 

 

Tabela 33: Post-hoc test (Tukey test)- testiranje statistične pomembnosti razlik med skupinami staršev 

glede na stopnjo izobrazbe v oceni uresničevanja dejavnika »podpora« 

  

Pri interpretaciji statistično pomembnih razlik, razvidnih iz Tabele 33, si lahko pomagamo s 

podatkom o aritmetični sredini (M) ocen uresničenosti dejavnika »podpora« posamezne 

skupine staršev glede na stopnjo njihove izobrazbe. Aritmetična sredina (M) je bila pri starših 

s srednješolsko izobrazbo 3,25, pri starših z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo 4,45, pri 

starših s post-univerzitetno izobrazbo pa 3,00. Statistično pomembnost razlik med ocenami v 

uresničenosti dejavnika »podpora« med starši, ki imajo višješolsko oz. visokošolko izobrazbo, 

ter starši, ki imajo post-univerzitetno izobrazbo, lahko utemeljimo s tem, da imajo družine, v 

katerih so bolj izobraženi starši, višji socialno-ekonomski status. Slednji namreč vpliva na 

vključenost staršev v proces šolanja njihovih otrok. Vpliva tako, da so praviloma starši z višjim 

socialno-ekonomskim statusom bolj vključeni v proces vzgoje in izobraževanja svojih otrok 

(Harris in Goodal, 2008). V kolikor so torej starši bolj aktivno vključeni v proces šolanja svojih 

otrok, je možno tudi, da s strani staršev skupaj z aktivno vpetostjo pridejo tudi višja 

pričakovanja do sodelujočih v tem procesu, t. j. do pedagoških strokovnjakov. Tukaj pa bi 

vseeno omenili še to, da sta bila v našo raziskavo zajeta le dva starša s post-univerzitetno 

izobrazbo, kar je v primerjavi z ostalima skupinama staršev glede na stopnjo njihove izobrazbe, 

manj. 

 

Po drugi strani smo podobne rezultate dobili tudi na primeru staršev, ki imajo srednješolsko 

izobrazbo. Slednji so namreč uresničenost dejavnika »podpora« v poprečju ocenili nižje kot 

starši, ki imajo višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo. Povprečna ocena (M) uresničenosti 

dejavnika »podpora« je bila s strani staršev s srednješolsko izobrazbo 3,25, pri starših z 

višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo pa je bila aritmetična sredina ocen 4,45. Morda se zaradi 

nižje izobrazbe starši s srednješolsko izobrazbo v primerjavi s skupino staršev, ki imajo 

višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo, čutijo manj suverene za sodelovanje v procesu 

vključevanja njihovega otroka v VIPPIDSP in v pedagoških strokovnjakih prepoznavajo osebo, 

ki bi jih lahko pri tem še bolj podprla.  



 50 

Pri ostalih področjih se je izkazalo, da ni statistično pomembnih razlik med starši otrok z 

avtističnimi motnjami glede ocene uresničenosti pogojev za vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP, ko smo ocene primerjali glede na stopnjo njihove izobrazbe. To smo 

preverili s Kruskal-Wallis testom za neodvisne vzorce, s Post-hoc testom pa smo preverili, ali 

se pojavljajo statistično pomembne razlike med posameznima dvema skupinama staršev glede 

na stopnjo njihove izobrazbe (med starši s srednješolsko izobrazbo v primerjavi s starši z 

višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo; med starši s srednješolsko izobrazbo v primerjavi s 

starši s post-univerzitetno izobrazbo; med starši z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo v 

primerjavi s starši s post-univerzitetno izobrazbo).  

 

Področja dejavnikov Sig.  

Šolska kultura in klima 0,071 

Modifikacije 0,441 

Koordinirano delo 0,121 

Sprotna evalvacija 0,304 

Sodelovanje med šolo in starši 0,072 

 

Tabela 34: Kruskal-Wallis test: testiranje statistične pomembnosti razlik v oceni dejavnikov »šolska 

kultura in klima«, »modifikacije«, »koordinirano delo«, »sprotna evalvacija« in »sodelovanje med šolo in 

starši« med starši glede na stopnjo njihove izobrazbe 

 

SŠ/ VŠ Šolska klima 

in kultura 

Modifikacije Koordinirano 

dela 

Sprotna 

evalvacija 

Sodelovanje 

Sig. 0,412 0,280 0,104 0,443 0,062 

 

Tabela 35: Post-hoc test (Mann Whitney test): Primerjava statistične pomembnosti ocen dejavnikov 

»šolska klima in kultura«, »modifikacije«, »koordinirano delo«, »sprotna evalvacija«, »sodelovanje« med 

skupino staršev s srednješolsko izobrazbo ter skupino staršev z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo 

 

SŠ/ POST-

UNI 

Šolska klima 

in kultura 

Modifikacije Koordinirano 

dela 

Sprotna 

evalvacija 

Sodelovanje 

Sig.  0,800 0,533 0,900 0,276 0,800 

 

Tabela 36: Post-hoc test (Mann Whitney test): Primerjava statistične pomembnosti ocen dejavnikov 

»šolska klima in kultura«, »modifikacije«, »koordinirano delo«, »sprotna evalvacija«, »sodelovanje« med 

skupino staršev s srednješolsko izobrazbo in skupino staršev s post- univerzitetno izobrazbo 
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VŠ/ POST-

UNI 

Šolska klima 

in kultura 

Modifikacije Koordinirano 

dela 

Sprotna 

evalvacija 

Sodelovanje 

Sig.  0,410 0,769 0,308 0,641 0,308 

 

Tabela 37: Post-hoc test (Mann Whitney test): Primerjava statistične pomembnosti ocen dejavnikov  

»šolska klima in kultura«, »modifikacije«, »koordinirano delo«, »sprotna evalvacija«, »sodelovanje«  med 

skupino staršev z višješolsko in visokošolsko izobrazbo in skupino staršev s post-univerzitetno izobrazbo 

 

- Ali se ocene uresničevanja pogojev za vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP razlikujejo med pedagoškimi strokovnjaki glede na a) njihov poklicni 

profil; b) praktične izkušnje (glede na število let dela z otroci z avtističnimi motnjami)? 

 

a) glede na poklicni profil 

 

Preverili smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med pedagoškimi strokovnjaki glede 

na poklicni profil, če jih razdelimo v tri skupine. V tem primeru smo pedagoške strokovnjake 

razdelili v skupine tako, da so prvo skupino sestavljali razredni in predmetni učitelji, drugo 

skupino specialni in rehabilitacijski pedagogi (SRP), tretjo skupino pa ostali šolski svetovalni 

delavci. Ker smo preverjali razlike med več kot dvema skupinama, smo za normalno 

porazdeljene podatke v nadaljevanju uporabili ANOVO, za podatke, ki se niso porazdelili 

normalno, pa Kruskal-Wallis test. Normalno porazdeljeni podatki so bili podatki, ki so bili 

združeni pod imenom »modifikacije,« pri ostalih pa se je izkazalo, da gre za porazdelitev, ki ni 

normalna. Kot prikazuje Tabela 38 je bila vrednost statistične pomembnosti pri dejavnikih 

»šolska klima in kultura«, »podpora«, »koordinirano delo«, »sprotna evalvacija« in 

»sodelovanje med šolo in starši« na testu Krusal-Wallis večja od 0,05, kar pomeni, da statistično 

pomembnih razlik med poučevanimi skupinami ni.  

 

Področja Sig. 

Šolska kultura in klima 0,199 

Podpora 0,486 

Koordinirano delo 0,256 

Sprotna evalvacija 0,384 

Sodelovanje med šolo in starši 0,180 

 

Tabela 38: Kruskal-Wallis test: testiranje statistične pomembnosti razlik v oceni področij »šolska klima in 

kultura«, »podpora«, »koordinirano delo«, »sprotna evalvacija« in »sodelovanje med šolo in starši« (med 

pedagoškimi strokovnjaki glede na poklicni profil) 

V tem primeru smo uporabili še Mann Whitney test, s katerim smo ugotavljali, ali obstajajo 

statistično pomembne razlike v oceni posameznih dejavnikov med pedagoškimi strokovnjakov 

glede na njihov poklicni profil, pri čemer smo to naenkrat ugotavljali med dvema skupinama: 
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Učitelji/ šolski 

svetovalni delavci 

Šolska 

klima in 

kultura 

Koordinirano 

dela 

Podpora Sprotna 

evalvacija 

Sodelovanje 

Sig. 0,927 0,648 1,000 0,648 0,073 

 

Tabela 39: Mann Whitney test - statistična pomembnost razlik v ocenah dejavnikov »šolska klima in 

kultura«, »koordinirano delo«, »podpora«, »sprotna evalvacija« in »sodelovanje med šolo in starši« med 

učitelji in šolskimi svetovalnimi delavci 

 

Učitelji/ SRP Šolska klima 

in kultura 

Koordinirano 

dela 

Podpora Sprotna 

evalvacija 

Sodelovanje 

Sig. 0,412 0,527 0,527 0,648 0,230 

 

Tabela 40: Mann Whitney test - statistična pomembnost razlik v ocenah dejavnikov »šolska klima in 

kultura«, »koordinirano delo«, »podpora«, »sprotna evalvacija« in »sodelovanje med šolo in starši« med 

učitelji in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

 

 

Šolski 

svetovalni 

delavci/ SRP 

Šolska klima 

in kultura 

Koordinirano 

dela 

Podpora Sprotna 

evalvacija 

Sodelovanje 

Sig.  0,053 0,097 0,259 0,209 0,535 

 

Tabela 41: Mann Whitney test - statistična pomembnost razlik v ocenah dejavnikov »šolska klima in 

kultura«, »koordinirano delo«, »podpora«, »sprotna evalvacija« in »sodelovanje med šolo in starši« med 

šolskimi svetovalnimi delavci in specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 

Zgornje tabele (Tabela 39, Tabela 40, Tabela 41) prikazujejo, da med posameznimi skupinami 

pedagoških strokovnjakov glede na njihov poklicni profil, ki smo jih primerjali v dvojicah 

(učitelji – šolski svetovalni delavci; učitelji - SRP; šolski svetovalni delavci – SRP) v ocenah 

dejavnikov »šolska klima in kultura«, »koordinirano delo«, »podpora«, »sprotna evalvacija« in 

»sodelovanje med šolo in starši« ni statistično pomembnih razlik (Sig> 0.05). 

Pri preverjanju statistično pomembnih razlik v oceni dejavnika »modifikacije« med 

pedagoškimi strokovnjaki glede na poklicni profil, smo ugotovili, da da so variance pri 

dejavniku »modifikacije« homogene. 
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Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,557 2 15 0,243 

 

Tabela 42:  Levenov test, ki je pokazal, da so variance pri dejavniku »modifikacije« pri pedagoških 

strokovnjakih glede na poklicni profil homogene 

Tudi pri oceni dejavnika »modifikacije« se je izkazalo, da med omenjenimi tremi skupinami 

pedagoških delavcev glede na poklicni profil ni statistično pomembnih razlik (ni bilo statistično 

pomembnih razlik niti med skupino učiteljev v primerjavi s skupino šolskih svetovalnih 

delavcev niti med skupinama učiteljev in specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, pa tudi ne 

med skupinama šolskih svetovalnih delavcev v primerjavi s specialnimi in rehabilitacijskimi 

pedagogi).  

 Vsota 

kvadratov 

df Kvadrat 

aritmetične 

sredine 

F Sig. 

Med skupinami 1,049 2 0,524 0,869 0,440 

Znotraj skupin 9,055 15 0,604   

Skupaj 10,103 17    
 

Tabela 43: Enosmerna analiza varianc ANOVA – testiranje statistične pomembnosti razlik v oceni 

uresničevanja pogojev pod imenom »modifikacije« med pedagoškimi delavci glede na poklicni profil 

(primerjava učitelji : specialni in rehabilitacijski pedagogi : šolski svetovalni delavci) 

 

Izobrazba 
Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Sig. 

Učitelji                                Šolski svetovalni delavci 

                                                                            SRP 

0,633 

0,321 

0,487 

0,487 

0,417 

0,790 

Šolski svetovalni delavci                               Učitelji 

                                                                           SRP 

-0,633 

-0,312 

0,487 

0,415 

0,417 

0,738 

SRP                                                                 Učitelji 

                                            Šolski svetovalni delavci 

-0,321 

-0,312 

0,487 

0,415 

0,790 

0,738 

 

Tabela 44: Post-hoc test (Tukey test) za preverjanje statistično pomembnih razlik med ocenami dejavnika 

»modifikacije«- primerjava med pedagoškimi strokovnjaki glede na poklicni profil 
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b) glede na število let dela z otroci z avtističnimi motnjami 

 

Želeli smo preveriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike med pedagoškimi strokovnjaki 

v oceni uresničenosti pogojev za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP. Razlike smo iskali med dvema skupinama, in sicer med skupino tistih, ki so z otroci 

z avtističnimi motnjami delali od enega do pet let, v primerjavi s skupino pedagoških 

strokovnjakov, ki imajo več kot pet let izkušenj dela z omenjeno populacijo otrok.  

 

Najprej smo preverili, kakšna je porazdelitev podatkov. Ker se je pri področjih »šolska klima 

in kultura« ter »modifikacije« podatki porazdeljujejo normalno, smo v nadaljnjih postopkih za 

ugotavljanje razlik izvedli t-test za neodvisne vzorce. Pri vseh ostalih skupinah dejavnikov smo 

se zaradi porazdelitve podatkov, ki ni bila normalna, poslužili Mann Whitney testa. Rezultati 

so pokazali, da med skupinami pedagoških strokovnjakov ni statistično pomembnih razlik. 

 

Področja Sig. 

Šolska kultura in klima 0,233 

Modifikacije 0,250 

Podpora 0,437 

Koordinirano delo 1,000 

Sprotna evalvacija 0,320 

Sodelovanje med šolo in starši 0,892 

 

Tabela 45: T- test in Mann Whitney test - statistična pomembnost po področjih (med pedagoškimi 

strokovnjaki glede na število let dela z otroki z avtističnimi motnjami)  
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9. RAZPRAVA 

 

Cilja raziskave magistrske naloge sta bila dva, in sicer a) preučiti, kakšna so stališča staršev 

otrok z avtističnimi motnjami in pedagoških strokovnjakov, ki delajo z omenjeno populacijo 

otrok, do njihovega vključevanja v VIPPIDSP ter b) ugotoviti, kako omenjeni skupini 

respondentov ocenjujeta uresničenost pogojev uspešnega vključevanja otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP. Za to smo uporabili dve različici anketnega vprašalnika, sestavljenega 

na podlagi smernic teoretičnega modela The Autism Spectrum Disorder Inclusion 

Collaboration. 

 

Rezultati pri prvem raziskovalnem vprašanju, ki se je nanašal na preučevanje stališč staršev, so 

pokazali, da so starši otrok z avtističnimi motnjami naklonjeni vključevanju svojih otrok v 

VIPPIDSP, pri tem pa naj bi se, po njihovem mnenju, morala šola prilagoditi potrebam otroka 

in ne obratno. Podobne rezultate je pokazala tudi raziskava Muhanne (2018). Ugotovitve so 

pokazale tudi, da se zdi staršem pomembna vključujoče naravnana šolska klima in to, da kot 

starši aktivno sodelujejo v procesu vključevanja oz. šolanja njihovega otroka. Prav tako menijo, 

da imajo pedagoški strokovnjaki zaradi dela z otrokom z avtističnimi motnjami večji obseg dela 

kot sicer. Izpostaviti velja še eno zanimivo ugotovitev, in sicer to, da več kot tretjina staršev 

izraža negotovost oz. nestrinjanje s tem, da morajo spoštovati mnenje pedagoških 

strokovnjakov oz. priznavati njihovo strokovno avtoriteto. Tovrstna stališča lahko pojasnimo z 

ugotovitvami Lawsona (2003), ki je ugotovil, da imajo starši in učitelji različne poglede na cilj 

sodelovanja. Medtem ko večina učiteljev bistvo sodelovanja s starši vidi v tem, da skupaj 

podprejo otroka na učnem področju (v šoli), si starši praviloma želijo sodelovanja, ki bi bilo 

osredotočeno na podpiranje otroka, da se bo znašel v družbi. Iz tega je moč sklepati na različne 

zorne kote in posledično na različna pričakovanja obeh strani deležnikov v odnosu drug do 

drugega. Posledično lahko to vodi do tega, da v partnerskem odnosu starši in učitelji »ne slišijo« 

drug drugega in morda zaradi tovrstnih šumov v komunikaciji sčasoma ne spoštujejo mnenj 

svojih sogovornikov v timu oz. ne priznavajo njihove avtoritete.  

Ključna spoznanja, ki smo jih dobili v okviru drugega raziskovalnega vprašanja, so pokazala, 

da so tudi pedagoški strokovnjaki naklonjeni vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP. Pri tem se jim zdi pomembna skrb za dobre odnose oz. pozitivno komunikacijo 

med zaposlenimi in v timu. Prav tako se jim zdi (enako kot staršem) zelo pomembno, da je na 

šoli moč čutiti vključujočo šolsko klimo. Pri uspešnem vključevanju otroka z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP se jim zdi zelo pomembna tudi izobraženost na področju dela z otroki z 

avtističnimi motnjami. Medtem ko smo v odzivih staršev prepoznali določne dvome oz. 

neodločenost glede tega, ali zaupati strokovni avtoriteti pedagoških strokovnjakov in spoštovati 

njihovo mnenje, smo pri pedagoških strokovnjakih opazili, da so slednji naklonjeni pozitivni 

komunikaciji in iskanju kompromisov med željami staršev in njih samih. Prav tako se močno 

strinjajo s tem, da mora biti delo, ki se dotika vključevanja otroka z avtističnimi motnjami v 

VIPPIDSP, timsko. 

Glede na povzetke ključnih spoznanj o stališčih staršev in pedagoških strokovnjakov, je 

smiselno v praksi pozornost pri vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP v prvi 
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vrsti nameniti dejavnikom vključujoče naravnane šolske klime ter dobrim odnosom med 

vodstvom šole in zaposlenimi, med zaposlenimi na šoli, v ožjih timih ter, ne nazadnje tudi 

sodelovanju med pedagoškimi strokovnjaki in starši, saj je to, kot pravita A. Harris in J. Goodal 

(2008) v primeru veliko šol »največji problem in hkrati najboljša rešitev.« Do podobnih 

ugotovitev glede stališč so prišli tudi Humprey in Symes (2011) ter Segall in Campbell (2014). 

V obeh primerih so namreč rezultati pokazali, da so tako starši kot pedagoški strokovnjaki 

naklonjeni vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v redno osnovo šolo.  

Rezultati v okviru tretjega raziskovalnega vprašanja so pokazali, da starši večino pogojev, 

pomembnih za učinkovito vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, ocenjujejo 

kot v veliki meri uresničene, saj so povprečne ocene vseh skupin pogojev enake ali večje od 

štiri (M>4). Po njihovi oceni so najmanj uresničeni dejavniki medsebojne podpore v timu, ki 

podpira otrokov razvoj (M= 4,00). Verjeten vzrok takšni (najnižji) povprečni oceni lahko 

poiščemo v ugotovitvah iz prvega raziskovalnega vprašanja, v katerem so rezultati pokazali, da 

imajo starši pozitivna stališča do tega, da je njihov glas v sodelovanju s šolo slišan. Pri tem se 

lahko ponovno opremo na ugotovitve Lawsona (2003). Slednji je namreč ugotovil, da si starši 

v sodelovanju s šolo želijo ne le formalnega, pač pa tudi to, da imajo možnost učiteljem zaupati 

svoje skrbi v zvezi z otrokom ter da se ti, poleg učnega področja, zanimajo za učenčevo 

funkcioniranje na splošno. Pri tem obstaja možnost, da starši občutijo, da niso deležni tolikšne 

podpore v timu kot bi si je želeli. Možen način za krepitev občutka primerne podpore znotraj 

tima je to, da člani tima na začetku sodelovanja opredelijo pravila oz. zaželena vedenja, ki 

veljajo za njihov tim. Tako ima vsak priložnost povedati, kje in kakšno podporo znotraj tima 

potrebuje, ter kako lahko tudi sam pri sodelovanju podpre druge.  

Naslednji dve raziskovalni vprašanji (četrto in peto) sta se nanašali na preučevanje ocen 

pedagoških strokovnjakov ter primerjavo njihovih ocen z ocenami staršev glede uresničenosti 

dejavnikov, pomembnih za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP. 

Glede na rezultate kot smo jo dobili v raziskavi, lahko zaključimo, da obe skupini respondentov 

vse dejavnike ocenjujeta kot primerno uresničene, saj se povprečne ocene glede uresničenosti 

pri vseh dejavnikih pomikajo v zgornji polovici dane lestvice. Opaziti je, da od ostalih 

povprečnih ocen pri starših navzdol odstopa ocena uresničenosti dejavnika »podpora,« kar se 

je izkazalo tudi pri pedagoških strokovnjakih. Poleg omenjenega področja so slednji kot manj 

uresničene prepoznali tudi dejavnike vključujoče naravnane šolske klime in kulture ter sprotne 

evalvacije. Izkazalo se je, da se pri tem dejavniku med starši in pedagoškimi strokovnjaki 

pojavljajo statistično pomembne razlike, in sicer so starši ta dejavnik prepoznali kot bolj 

uresničen, pedagoški strokovnjaki pa kot manj. Predvidevamo, da so pedagoški strokovnjaki, 

zajeti v našo raziskavo, na svoje delo pogledali iz perspektive kritičnega profesionalca, ki se 

odgovoren, refleksiven in pri svojem delu učinkovit (Novak, 2005) in ocenili, da bi lahko 

sprotno evalvacijo izvajali še pogosteje kot je njihova trenutna praksa.  

 

V okviru šestega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike v oceni uresničenosti dejavnikov, pomembnih za uspešno vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, med starši glede na njihov spol, starost in stopnjo 

izobrazbe. Ugotovitve so pokazale, da ni statistično pomembnih razlik v oceni staršev glede 
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uresničenosti posameznih dejavnikov glede na njihov spol in starost, so pa se pokazale 

statistično pomembne razlike v njihovi oceni uresničenosti dejavnika »podpora« glede na 

izobrazbo. Največ podpore prepoznavajo starši z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo, manj 

pa starši s srednješolsko in post- univerzitetno izobrazbo. Razloge za takšne rezultate lahko 

pojasnimo na dva načina. Z prvim lahko pojasnimo nižje povprečne ocene s strani najbolj 

izobraženih staršev: ker je višja izobrazba praviloma povezana z višjim socialno- ekonomskim 

položajem staršev, ta pa z njihovo večjo vključenostjo v proces šolanja svojih otrok, sklepamo, 

da ima ta skupina staršev že zaradi lastne aktivne vpetosti v proces šolanja otrok višja 

pričakovanja do vključenosti pedagoških strokovnjakov - tudi na področju nudenja podpore 

staršem. Po drugi strani pa so tudi starši s srednješolsko izobrazbo ocenili, da se dejavnik 

podpore le deloma izvaja. Sklepamo, da ima tudi ta skupina staršev do pedagoških 

strokovnjakov, s katerimi sodeluje, višja pričakovanja od trenutnega stanja na tem področju. Na 

podlagi lastnega sklepanja, predvidevamo, da je temu tako zato, ker se morda ta skupina staršev 

ne čuti dovolj suverena za aktivno participacijo v procesu šolanja svojega otroka.  

 

Pri zadnjem, sedmem, raziskovalnem vprašanju smo iskali potencialne statistično pomembne 

razlike v oceni uresničenosti dejavnikov, pomembnih za uspešno vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami v VIPPIDSP, med pedagoškimi strokovnjaki glede na njihov poklicni 

profil ter število let dela z otroki z avtističnimi motnjami. Pri nobeni izmed omenjenih 

»povezav« nismo našli statističnih pomembnih razlik, kar pomeni, da imajo vsi pedagoški 

strokovnjaki, ne glede na poklicni profil oz. izkušenosti pri delu z otroki z avtističnimi motnjami 

razmeroma pozitiven pogled na uresničevanje dejavnikov, ki pripomorejo k uspešnemu 

vključevanju omenjene skupine otrok v VIPPIDSP. 

 

Povzamemo lahko, da je vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP zahteven 

proces, pri katerem imajo pomembno vlogo ne le akterji, neposredno povezani z otrokom (t.j. 

starši in pedagoški strokovnjaki), pač pa tudi dejavniki na šolski ravni. Med slednjimi so tako 

starši kot pedagoški strokovnjaki omenili pomen vključujoče naravnane šolske klime in kulture.  
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SKLEP 
 

Število oseb s prepoznanimi avtističnimi motnjami v svetu vse bolj narašča, hkrati pa postaja 

vključevanje otrok z omenjenimi nevro- razvojnimi motnjami v redne osnovne šole vse 

pogostejša praksa. Enak pojav opažamo tudi v Sloveniji, zaradi česar se v praksi nakazuje 

potreba po vključevanju otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na sistematičen način. Pri vključevanju 

imajo pomembno vlogo tako starši kot pedagoški strokovnjaki, in sicer je pomembno, da so 

tako stališča enih kot drugih do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP 

pozitivno naravnana ter da se v praksi uresničujejo drugi pomembni dejavniki za uspešno 

vključevanje omenjene skupine otrok v VIPPIDSP. V magistrskem delu smo se pri 

prepoznavanju omenjenih dejavnikov, pomembnih za uspešno vključevanje, oprli na The 

Autism Spectrum Disorder Inclusion Collaboration Model. 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli preveriti stališča staršev in pedagoških 

strokovnjakov do vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP ter njihov pogled na 

to, v kolikšni meri se dejavniki, pomembni za uspešno vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v VIPPIDSP, v praski, po njihovem mnenju, uresničujejo. Rezultati kažejo, da sta 

obe skupini respondentov naklonjeni vključevanju omenjene skupine otrok v VIPPIDSP, pri 

čemer oboji izpostavljajo pomen vključujoče naravnane šolske klime ter dobrih odnosov na več 

ravneh. Staršem, na eni strani, se zdi pomembno, da so v proces vključevanja aktivno vpeti in 

da je njihov glas s strani šole slišan, pedagoški strokovnjaki pa kot pomembno pri vključevanju 

v največji meri izpostavljajo to, da imajo dobre odnose in podporo s strani vodstva ter med 

sostrokovnjaki.  

Ugotovitve kažejo tudi na to, da se tako starši otrok z avtističnimi motnjami kot pedagoški 

strokovnjaki, ki delajo z omenjeno populacijo otrok v okviru VIPPIDSP, strinjajo glede dobrega 

uresničevanja dejavnikov, ki vplivajo na uspešno vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v 

omenjeni vzgojno-izobraževalni program. Oboji kot najbolj uresničene dejavnike uspešnega 

vključevanja ocenjujejo sodelovanje med šolo in starši, upoštevanje okoljskih in kurikularnih 

prilagoditev za omenjeno populacijo otrok ter koordinirano delo tima, ki skrbi za podporo 

otroku z avtističnimi motnjami. Starši so kot najmanj uresničen dejavnik ocenili nudenje 

medsebojne podpore v timu, ki podpira otrokov razvoj, pedagoški strokovnjaki pa izvajanje 

sprotne evalvacije, čeprav je pomembno izpostaviti to, da sta bila oba omenjena dejavnika 

vseeno ocenjena z razmeroma visoko povprečno oceno. 

Rezultati, ki smo jih dobili z raziskavo, nakazujejo torej na to, da je obstoječa praksa 

vključevanja otrok z avtističnimi motnjami v VIPPIDSP v Sloveniji, dobra. Kljub temu pa ima 

raziskava določene omejitve in pomanjkljivosti: 

- raziskava je bila opravljena na majhnem vzorcu staršev in pedagoških strokovnjakov, 

zaradi česar rezultatov ne moremo posploševati na širšo populacijo; 

- ocenjujemo, da so bile nekatere trditve v vprašalniku sugestibilne narave oz. da so 

respondenti na določena vprašanja odgovarjali v smislu družbeno zaželenih odgovorov. 
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Zaradi naraščajočega števila otrok z avtističnimi motnjami ter vse pogostejše prakse 

vključevanja omenjene populacije otrok v redne osnovne šole, lahko predvidevamo, da bo v 

tem magistrskem delu predstavljena tema aktualna tudi v prihodnje. Ob tem pa je potrebno 

izpostaviti nekatere dileme, ki so se nam odpirale med pripravo in izvajanjem raziskave, in iz 

njih izpeljane predloge za nadaljnje raziskave: 

- eden izmed ciljev magistrskega dela je bil preveriti, kaj starši otrok z avtističnimi 

motnjami ter pedagoški strokovnjaki, ki z njimi delajo v okviru VIPPIDSP, menijo o 

uresničevanju dejavnikov, ki prispevajo k uspešnemu vključevanju omenjene 

populacije otrok v redne osnovne šole. V prihodnje bi bilo zanimivo raziskati, kako pa 

so starši in pedagoški strokovnjaki z vključevanjem zadovoljni. To, da se vključevanje 

podpira in izvaja, je sicer pomembno, zanimivo pa bi bilo videti, ali starši in pedagoški 

strokovnjaki v tem procesu vidijo kakšne prednosti oz. slabosti, ter razmisliti, na kakšen 

način ta proces še izboljšati; 

- Ker je vsak otrok individuum zase, bi bilo zanimivo tovrstno raziskavo narediti tudi za 

primere posameznih otrok z avtističnimi motnjami. Menimo, da bi bilo zelo dobrodošlo, 

če bi na posamezni šoli, kjer je vključen otrok z avtističnimi motnjami, opravili interno 

raziskavo o uspešnosti vključevanja tega otroka v razredno in šolsko skupnost. Tako bi, 

denimo, lahko šolska svetovalna služba anketni vprašalnik o uresničevanju in 

zadovoljstvu z vključevanjem otroka z avtističnimi motnjami v njihovo šolsko okolje 

izročila v izpolnjevanje staršem posameznega otroka ter pedagoškim strokovnjakov, ki 

ga poučujejo. S tem bi pridobili vpogled v stanje vključenosti posameznega otroka- 

katere aktivnosti za uspešno vključevanje se že izvajajo, katere morda ne, obenem pa bi 

lahko izvedeli tudi, ali so starši oz. pedagoški strokovnjaki s tem procesom vključevanja 

zadovoljni. V primeru tovrstne raziskave bi bilo smiselno v anketni vprašalnik dodatni 

tudi vprašanja odprtega tipa, s katerimi bi preverjali, kaj starši in pedagoški strokovnjaki 

menijo o tem, kateri vidiki vključevanja se jim že zdijo primerno uresničeni in katera so 

področja, na katerih bi morali delati še v prihodnje. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za starše otrok z avtističnimi motnjami, ki se šolajo v VIPPIDSP 

Spoštovani, moje ime je Urška Smolič in sem študentka magistrskega študijskega programa 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

raziskavi v okviru mojega magistrskega dela z naslovom Vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, Vas prosim za pomoč. Ker nas zanima, kako gledate na vključevanje Vašega otroka 

v omenjeni vzgojno-izobraževalni program, bomo hvaležni, če boste izpolnili anketni 

vprašalnik, ki je pred Vami. Prosimo Vas, da označite svoje strinjanje oz. oceno veljavnosti 

trditev, v katerih so predstavljeni pogoji, ki vplivajo na uspešno vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami v omenjeni vzgojno-izobraževalni program. Podatki bodo obravnavani 

anonimno in zgolj za namen omenjene raziskave. Za sodelovanje se Vam najlepše 

zahvaljujemo!  

 

I. Prosimo, označite podatke kot veljajo za Vas. 

1. Spol:  

 Moški  

 Ženski 

2. Starost:  

 do 35 let 

 od 35 do 50 let 

 več kot 50 let 

3. Vaša najvišja dosežena formalna izobrazba:  

 Osnovnošolska 

 Srednješolska 

 Višješolska 

 Univerzitetna 

 Podiplomska  
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II.  V spodnjih enajstih trditvah so opisani pogledi na vključevanje otrok z avtističnimi motnjami (AM) 

v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Prosimo 

Vas, da z »X« označite, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjate (1- se sploh ne strinjam; 2- se 

ne strinjam; 3- se ne morem odločiti; 4- se delno strinjam; 5- se popolnoma strinjam). 

Zap. št. 

trditve 

 

TRDITEV 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 Šola mora spoštovati različnost med učenci.      

2 Pedagoški strokovnjaki, ki delajo z otrokom z avtističnimi 

motnjami, so dodatno obremenjeni. 

     

3 Otrok se mora prilagoditi šolskemu sistemu, ne obratno.      

4 Starši morajo spoštovati mnenje pedagoških strokovnjakov, 

ki poučujejo njihovega otroka. 

     

5 Za uspešno vključevanje otrok z AM v VIPPIDSP so 

odgovorni pedagoški strokovnjaki. 

     

6 Starši morajo priznavati strokovno avtoriteto pedagoških 

strokovnjakov. 

     

7 Pedagoški strokovnjaki morajo na prvo mesto pri svojem 

delu postavljati otrokovo največjo korist. 

     

8 Pedagoški strokovnjaki morajo spoštovati in upoštevati 

mnenje staršev. 

     

9 Pedagoški strokovnjaki, ki delajo z otrokom z avtističnimi 

motnjami, imajo večji obseg dela kot bi ga imeli sicer. 

     

10 Starši se morajo v timu, ki podpira otrokov razvoj, počutiti 

kot enakovredni član. 

     

11 Na šoli mora vladati prijetno ozračje.      

 

III. V spodnji tabeli je devetnajst trditev, ki opisujejo interakcijo med pedagoškimi strokovnjaki in starši 

otroka z avtističnimi motnjami (AM) ter njihovo vključenost v proces otrokovega izobraževanja. 

Prosimo Vas, da na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma drži) z »X« označite, v kolikšni meri 

posamezna trditev velja v Vašem primeru. 

Zap. št. 

trditve 

TRDITEV 1 2 3 4 5 

1 Pedagoški strokovnjaki se pri starših pozanimajo o 

otrokovih močnih in šibkih področjih, interesih in 

navadah. 

     

2 Sodelujem pri oblikovanju individualiziranega programa 

za mojega otroka. 

     

3 Spoštujem pedagoške strokovnjake, ki delajo z mojim 

otrokom. 

     

4 Poznam svoje naloge v okviru tima, ki mojega otroka 

podpira pri razvoju. 
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5 Starši smo povabljeni na timske sestanke, na katerih se 

evalvira dosedanje pedagoško delo z mojim otrokom. 

     

6 Poznam vsebino individualiziranega programa za 

svojega otroka. 

     

7 Starši smo obveščeni o otrokovem delovanju v šoli.      

8 V tim, ki skrbi za podporo pri razvoju mojega otroka, so 

vključeni vsi ključni pedagoški strokovnjaki. 

     

9 Moj otrok doma ne kaže znakov odklonilnega odnosa do 

šole. 

     

10 
Starši smo s pedagoškimi strokovnjaki, ki skrbijo za 

podporo pri razvoju mojega otroka, poenoteni glede 

ciljev dela z njim. 

     

11 V timu, ki podpira otrokov razvoj, negujemo pozitivno 

komunikacijo. 

     

12 Kot starš sem obveščen o otrokovem napredku.      

13 Seznanjen sem z nalogami drugih članov tima, ki 

skrbijo za podporo mojemu otroku v šoli. 

     

14 V timu, ki skrbi za podporo pri otrokovem razvoju, smo 

optimistično naravnani. 

     

15 Moj otrok nima težav pri prehajanju med šolskimi 

prostori. 

     

16 Kadar kot starš iščem nasvet glede dela s svojim 

otrokom, se obrnem na pedagoške strokovnjake, ki tudi 

sicer delajo z njim. 

     

17 Moj otrok ima prilagojen način preverjanja znanja tam, 

kjer je to potrebno. 

     

18 Izražam zanimanje za to, kako moj otrok deluje v 

šolskem okolju. 

     

19 V timu, ki podpira razvoj mojega otroka, se počutim 

prijetno. 

     

20 Na sestankih s pedagoškimi strokovnjaki izražam svoje 

mnenje brez strahu pred negativno kritiko. 

     

21 V domačem okolju upoštevam priporočila za delo z 

otrokom, glede katerih se dogovorimo na sestankih v 

šoli. 

     

22 Odzovem se povabilu šole na timske sestanke, na 

katerih spremljamo otrokov razvoj in načrtujemo 

nadaljnje delo. 

     

 

Hvala za Vaše sodelovanje! 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za pedagoške strokovnjake, ki delajo z otroki z avtističnimi 

motnjami v okviru VIPPIDSP 

Spoštovani, moje ime je Urška Smolič in sem študentka magistrskega študijskega programa 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V 

raziskavi v okviru svojega magistrskega dela z naslovom Vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

Vas prosim za pomoč. Prosimo Vas, da označite svoje strinjanje ali oceno veljavnosti trditev, 

v katerih so predstavljena stališča ter dejavniki, ki vplivajo na vključevanje otrok z avtističnimi 

motnjami v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Podatki bodo obravnavani anonimno in zgolj za namen omenjene raziskave. Za sodelovanje se 

Vam najlepše zahvaljujemo. 

 

I. Prosimo, označite podatke kot veljajo za Vas: 

Spol: 

 Moški 

 Ženski 

Poklicni profil: 

 Inkluzivni pedagog 

 Logoped in surdopedagog (logoped/ surdopedagog) 

 Psiholog 

 Socialni delavec 

 Socialni pedagog 

 Specialni in rehabilitacijski pedagog 

 Učitelj predmetnega pouka 

 Učitelj razrednega pouka 

 Drugo (opredelite): ____________________ 

 

Število let izkušenj dela s populacijo otrok z avtističnimi motnjami 

 1 leto 

 1—5 let 

 5—10 let 

 Več kot 10 let 

 

Ali ste se na kakršen koli način izobraževali za delo z otroki z avtističnimi motnjami? 

 Da 

 Ne 
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II. V spodnjih šestnajstih trditvah so opisana stališča, ki vplivajo na vključevanje otrok z 

avtističnimi motnjami (AM) v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. Prosimo Vas, da z »X« označite, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo 

strinjate (1- se sploh ne strinjam; 2- se ne strinjam; 3- se ne morem odločiti; 4- se delno 

strinjam; 5- se popolnoma strinjam). 

Zap. 

št. 

trditve 
TRDITEV 1 2 3 4 5 

1.  Učiteljev odnos do učenca z AM vpliva na to, kako ga 

sprejmejo drugi učenci. 

     

2.  Vodstvo šole mora spodbujati pozitivno ozračje med 

zaposlenimi. 

     

3.  Dodatna pedagoška pomoč je pri učencu z AM 

smiselna takrat, ko ta prejme Odločbo o usmerjanju. 

     

4.  Za uspešno vključitev otroka z AM v šolsko okolje je 

odgovorna šola. 

     

5.  Pomembno je, da pedagoški strokovnjaki v kolektivu 

izrazijo svoje mnenje brez strahu pred negativno kritiko. 

     

6.  Pedagoški strokovnjaki morajo do šole, na kateri so 

zaposleni, čutiti pripadnost. 

     

7.  Učence z AM bi bilo primernejše vključiti v 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom ali v posebne oblike vzgoje in 

izobraževanja. 

     

8.  Kadar pride do navzkrižja mnenj med starši učenca z 

AM in pedagoškimi strokovnjaki, ima večjo težo 

mnenje slednjih. 

     

9.  Vodstvo šole mora vse zaposlene obravnavati enako 

spoštljivo. 

     

10.  Usposabljanje pedagoških strokovnjakov pred 

začetkom dela z učencem z AM ni potrebno. 

     

11.  Timsko delo med strokovnimi strokovnjaki in učitelji 

predstavlja nevarnost za uspešno vključevanje otroka z 

AM v šolsko okolje. 

     

12.  Vodstvo šole mora sprejemati različnost med 

zaposlenimi in med učenci. 

     

13.  Pobudniki komunikacije med šolo in učenčevimi starši 

morajo biti slednji. 

     

14.  V kolektivu zaposlenih se je pomembno počutiti 

sprejetega. 

     

15.  Za uspešno inkluzijo je dovolj doslednosti in vztrajnost 

vsaj enega izmed pedagoških strokovnjakov. 

     

16.  Med člani tima, ki dela z učencem z AM, mora vlada 

pozitivno naravnana komunikacija. 

     

 

III. V spodnji tabeli je 22 trditev, ki opisujejo položaj pedagoškega delavca v interakciji z 

otrokom z avtističnimi motnjami (AM), njegovimi starši ter svojimi sostrokovnjaki. Prosimo 
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Vas, da na lestvici od 1 (sploh ne drži) do 5 (popolnoma drži) z »X« označite, v kolikšni meri 

posamezna trditev velja v Vašem primeru. 

 

Zap. 

št. 

trditve 
TRDITEV 1 2 3 4 5 

1.  Svoje pedagoško delo z učencem z AM sproti 

evalviram. 

     

2.  Pri delu z učencem z AM se držim rutine (npr. isto 

zaporedje aktivnosti, predvidljiv potek učne ure). 

     

3.  Članom tima, ki skrbi za podporo učencu z AM, 

zaupam. 

     

4.  Pedagoški strokovnjaki in starši učenca z AM imamo 

poenoteno vizijo dela z njim. 

     

5.  Za opravljanje pedagoškega dela z učencem z AM 

imam ustrezne materialne in fizične pogoje 

     

6.  Pri svojem delu imam podporo s strani vodstva šole.      

7.  V komunikaciji z učencem z AM uporabljam 

metafore. 

     

8.  Šolski strokovni strokovnjaki z učitelji razrednega in 

predmetnega pouka delijo(-mo) specifična znanja s 

področja poznavanja in dela z učenci z AM. 

     

9.  Komunikacija med šolo in starši otroka z AM je 

pozitivno naravnana. 

     

10.  S člani tima izvajamo skupno evalvacijo učinkovitosti 

dela z učencem z AM. 

     

11.  Pri delu z učencem z AM odstranim ali omejim moteče 

dražljaje. 

     

12.  Pedagoški strokovnjaki si posodimo didaktični material 

ali literaturo. 

     

13.  Po potrebi načrt dela z učencem z AM spremenim.      

14.  Ustvarjam priložnosti, v katerih se lahko učenec z AM 

samostojno odloča. 

     

15.  Člane tima za podporo otrokovemu razvoju obvestim o 

tem, kako napreduje moje delo z učencem z AM. 

     

16.  Učenec z AM v razredu sedi spredaj.      

17.  Šola starše učenca z AM povabi na evalvacijska 

srečanja. 

     

18.  Ustvarjam priložnosti za socialne interakcije učenca z 

AM in njegovimi sošolci. 

     

19.  Pred prehodom iz ene aktivnosti v drugi učenca z AM 

opozorim na spremembo. 

     

20.  Šola povabi starše k načrtovanju individualiziranega 

programa za učenca z AM. 

     

21.  V komunikaciji z učencem z AM sem jedrnat.      

22.  Pedagoško delo načrtujem tako, da učenec z AM izvaja 

več nalog hkrati. 
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23.  Pri delu z učencem z AM počakam, da posamezno 

aktivnost zaključi in potem podam navodila za novo 

aktivnost. 

     

24.  Pri svojem delo sem pozoren na to, da delam v 

učenčevo korist. 

     

25.  Pri svojem delu z učencem z AM upoštevam okoliščine 

njegovega domačega okolja. 

     

26.  Vem, katere so moje naloge pri podpori razvoja učenca 

z AM. 

     

27.  Komunikacija med šolo in starši učenca z AM je redna.      

28.  Šola starše učenca z AM obvešča o otrokovem 

funkcioniranju v šoli. 

     

29.  Pri delu z učencem z AM daljše in zahtevnejše naloge 

razdelim na manjše korake. 

     

30.  Informiran sem o učenčevem funkcioniranju in 

napredku dela, ki ga z njim opravi drugi član tima. 

     

31.  Pri svojem delu čutim podporo svojih sostrokovnjakov.      

32.  V timu, ki skrbi za podporo učencu, se počutim 

nelagodno. 

     

33.  Odprt sem za nasvet in predloge s strani svojih 

sostrokovnjakov. 

     

 

Hvala za Vaše sodelovanje! 


