UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

EVA VIDIC

TRANSFORMATIVNO UČENJE OSEBNIH
ASISTENTOV ODRASLIH OSEB Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM
Magistrsko delo

Ljubljana, 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

EVA VIDIC

TRANSFORMATIVNO UČENJE OSEBNIH
ASISTENTOV ODRASLIH OSEB Z ASPERGERJEVIM
SINDROMOM
Magistrsko delo

Mentorica:

Študijski program: Andragogika-E

izr. prof. dr. Nives Ličen
Somentorica:
doc. dr. Katja Jeznik

Ljubljana, 2019
2

ZAHVALA
Hvala mentorici izr. prof. dr. Nives Ličen in somentorici doc. dr. Katji Jeznik za potrpežljivost,
nasvete, ideje in vso pomoč pri nastajanju magistrskega dela.
Hvala vsem, ki ste sodelovali v raziskavi in hvala vsem, ki ste mi stali ob strani in me spodbujali
pri pisanju magistrske naloge.

3

Povzetek
Transformativno učenje osebnih asistentov odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom
Osrednji raziskovalni problem v magistrski nalogi je bil proces učenja osebnih asistentov odraslih
oseb z Aspergerjevim sindromom (v nadaljevanju AS). V raziskavi je bila uporabljena teorija
transformativnega učenja za interpretacijo učenja, kot so ga doživljali osebni asistenti. Raziskava
je izhajala iz predpostavke, da novo oblikovane kompetence, poglede, razmišljanja in prepričanja
osebni asistenti preizkusijo v praksi, to je pri delu z osebami z AS. Poleg informalnega učenja je
raziskava vključevala tudi neformalno izobraževanje, to je bil program usposabljanja oseb z
Aspergerjevim sindromom, njihovih družinskih članov, spremljevalcev in osebnih asistentov.
Osnovni namen programa in sistema osebne asistence za odrasle z AS je izboljšanje kakovosti
njihovega življenja, in sicer z vidika osebnega zadovoljstva, osebne rasti, medosebnih odnosov,
socialne vključenosti in psihološke podpore.
V empiričnem delu je bila uporabljena kvalitativna metodologija. Podatki so bili zbrani s
pomočjo intervjujev z asistenti odraslih oseb z AS. Interpretacija ugotovitev je sledila teoriji
transformativnega učenja. Ugotovitve kažejo, da osebne asistentke prihajajo do novih spoznanj
prek usposabljanja, v veliki meri pa skozi različne izkušnje in situacije, kjer se učijo o sebi in
drugih; ta spoznanja reflektirajo in udejanjijo v praksi. Pokazala se je potreba po več
izobraževanjih in organiziranem učenju osebnih asistentov, kar bi pripomoglo k boljši
usposobljenosti in suverenosti pri delu.

Ključne besede: transformativno učenje, informalno učenje, neformalno izobraževanje, avtizem,
Aspergerjev sindrom, osebni asistent
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Abstract
Transformative Learning of Personal Assistants of Adults with Asperger Syndrome
In the master's thesis, we explore the process of learning of personal assistants of adults with
Asperger's syndrome (AS). In the study, the learning of personal assistants is intertwined with the
theory of transformative learning. We assume that newly gained views, thoughts, and beliefs are
tested by personal assistants when working with people with AS. In the master's thesis, we study
the program of training people with Asperger's syndrome, their family members, and personal
assistants. The basic purpose of the program and the personal assistance system for adults with
AS is to improve the quality of their lives in terms of personal satisfaction, personal growth,
interpersonal relationships, social inclusion, and psychological support.
In the empirical part, we determine how the competencies, attitudes, and values of the personal
assistant are transformed through the learning process. The survey includes interviews with five
personal assistants working with adults with AS. When interpreting findings, we come from the
perspective of interviewees and their memories and experiences. We find that personal assistants
come to new insights by themselves through different experiences and situations where they learn
about themselves and others. They reflect these findings and try them out. We also identify the
need for more training and learning of personal assistants with the aim of better skills and
workplace sovereignty.

Keywords: transformative learning, informal learning, non-formal education, autism, Asperger's
Syndrome, personal assistant
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Uvod
Učenje in izobraževanje odraslih v povezavi s prostovoljstvom so raziskovali že različni avtorji v
Sloveniji (Bračun Sova, Ličen, Kramberger 2015; Findeisen 2012, 2013; Jelenc 2001) in v tujini
(Bolles 1994; Duguid, Mündel, Schugurensky 2013, 2008, 2000), toda o učenju v kontekstu
prostovoljstva za delo z ljudmi z Aspergerjevim sindromom (v nadaljevanju AS) v slovenskem
okolju po našem vedenju ni bilo opravljenih posebnih raziskav. Zato bomo v magistrskem delu
raziskovali, kako osebni asistenti odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom razvijajo svoje
kompetence skozi prostovoljno delo, in sicer bomo raziskovali, kako se osebni asistenti ob tem
izkustveno učijo in kako se izobražujejo ali usposabljajo v okviru organiziranih programov za
usposabljanje prostovoljcev.
Avtorica besedila sem bila tudi sama osebna asistentka odraslih oseb z AS in še vedno delujem
kot prostovoljka v društvu ASPI, kar je za raziskavo pomemben podatek. V tem času sem
opazovala spreminjanje sebe in svojega znanja. Ugotovila sem, da sem pridobila veliko znanja,
kompetenc in veščin. Kot raziskovalka sem vstopala v raziskavo z nekajletnim poznavanjem
prostovoljnega dela, kar lahko pomeni prednost pri pridobivanju podatkov in hkrati oviro, saj sem
si že oblikovala svoje poglede na prostovoljno delo. Izpostavljam, da se je spremenil moj pogled
na vlogo osebnega asistenta. Razvila sem nova razumevanja oseb z AS, empatijo, odgovornost,
zmožnost prilagajanja in sodelovanja. Razvil se je občutek, da se je del sebstva, samopodobe
spremenil, kar bi lahko opisali kot potek transformativnega učenja. Poleg tega, da želim z nalogo
prispevati k ozaveščanju izkustvenega transformativnega učenja, bi želela tudi to, da se izboljša
usposabljanje osebnih asistentov, saj bi to vodilo v boljšo usposobljenost za delo.
Osebni asistenti odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom delujejo prostovoljno. Prostovoljstvo
je v Zakonu o prostovoljstvu opredeljeno kot »družbeno koristna brezplačna aktivnost
posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti
življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne
družbe« (Zakon o prostovoljstvu 2011). Po drugi strani pa je prostovoljno delo koristno tudi za
prostovoljce same, saj spodbuja razvoj njihovih kompetenc in vseživljenjskega učenja ter
omogoča sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe (prav tam).
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Osebni asistenti odraslih oseb z AS se skozi program usposabljanja osebnih asistentov
izobražujejo o značilnostih oz. posebnostih oseb z avtizmom in Aspergerjevim sindromom. Učijo
se o emocijah, kot je npr. empatija, spoznavajo svoje vrednote in stališča, razvijajo zmožnost
sodelovanja in poslušanja, spoznajo svoje omejitve pri delu, zgradijo zmožnost načrtovanja,
organiziranja prostovoljnega dela itd. Poleg tega (organiziranega usposabljanja) se osebni
asistenti najintenzivneje učijo ob prelomnih dogodkih (izkušnjah), ki zamajejo njihove dosedanje
poglede na svet, kjer spoznajo neozaveščene »stvari« o sebi. V procesu neformalnega
izobraževanja in informalnega učenja osebni asistenti transformirajo svoja stališča in vrednote
preko refleksivnega dialoga, ki lahko poteka v obliki intervizije ali v kaki drugi obliki. Osebni
asistenti spremenijo pogled na sebe oz. svojo vlogo osebnega asistenta in lahko celo pride do
spremenjenega dela (prakse) z odraslimi osebami z AS. V raziskavi želimo osvetliti, da
povezovanje informalnega učenja in organiziranega usposabljanja poteka v praksi, to je pri
samem delu osebnih asistentov z odraslimi osebami z AS. V celotnem procesu nastajajo različne
kompetence.
Naloga je sestavljena iz teoretskih izhodišč in empiričnega dela. V teoretskem delu predstavljamo
informalno učenje in neformalno izobraževanje ter njune razlike. Ker je v strokovnem jeziku
nekaj nejasnosti pri poimenovanju različnih vrst rezultatov učenja, smo za raziskavo izbrali
koncept kompetence, ki vključuje različne sestavne dele. V posebnem poglavju pišemo o
kompetencah kot izhodišču za usposabljanje osebnih asistentov. Kompetence opredelimo,
naštejemo modele razvoja kompetenc in nato predstavimo Korthagnov model jedrne refleksije.
Kot teoretski okvir za interpretacijo informalnega učenja smo izbrali teorijo transformativnega
učenja. Pri opisu transformativnega učenja predstavimo predstavnika/utemeljitelja teorije Jacka
Mezirowa, opišemo faze in potek procesa transformativnega učenja in slednje povežemo z
učenjem osebnih asistentov odraslih oseb z AS. V poglavju Aspergerjev sindrom predstavimo
avtizem in njegove značilnosti, opišemo Aspergerjev sindrom v odraslosti in predstavimo
strategije pomoči. Predstavimo tudi deinstitucionalizacijo in programe usposabljanja osebnih
asistentov ter sistem osebne asistence.
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V empiričnem delu navedemo namen in cilje raziskave ter metodologijo. Na koncu po temah in
raziskovalnih vprašanjih interpretiramo ugotovitve. Kot vsaka raziskava ima tudi naša omejitve.
Te navedemo v zaključnem delu.
Pomembno se nam zdi izpostaviti in pokazati, zakaj je usposabljanje in učenje osebnih asistentov
odraslih oseb z AS tako zelo pomembno. Eden od razlogov je, da osebe z avtizmom in AS
drugače zaznavajo svet okoli sebe. Njihovi možgani delujejo drugače in pri nekaterih osebah z
AS se to izraža v kombinaciji s karizmo in izrednimi talenti (Voxalia 2011, str. 6-7). Ti talenti in
genialnost oseb z AS pa se ne morejo izraziti in pokazati v tolikšni meri, če nimajo potrebne
podpore in pomoči pri komunikaciji in interakciji z okoljem. Na tem mestu bi izpostavili trenutno
najbolj aktualno osebo z AS Greto Thunberg, 16-letno okoljsko aktivistko iz Švedske. Pravi, da
ima diagnozo Aspergerjevega sindroma in selektivni mutizem ter spregovori samo takrat, ko je
res potrebno (TEDxStockholm, november 2018). Kar se nam zdi pomembno pri prepoznavanju
oseb z AS kot genialnih, je to, da se ne osredotočamo samo na njihove primanjkljaje, temveč na
njihove talente. Pri tem pa lahko z ozaveščanjem družbe veliko pripomorejo tudi osebni asistenti
oseb z AS.

10

1. Teoretska izhodišča
Teoretski okvir za našo raziskavo smo oblikovali na temelju dosedanjih raziskav usposabljanja
prostovoljcev in osebnih asistentov oseb s posebnimi potrebami (Batavia idr. 2001; FlemingCastaldy 2011; Schopp idr. 2007). Poleg tega smo analizirali spletne strani ponudnikov
usposabljanja osebnih asistentov oseb z AS v tujini (ZDA, Anglija, Švedska) in v Sloveniji. Po
pregledu različnih praks smo ugotovili, da se osebni asistenti učijo in izobražujejo na različne
načine in da nastajajo različno znanje, veščine, emocije, spretnosti, vrednote, stališča, mnenja itd.
Ker vseh rezultatov učenja in usposabljanja ne moremo pojasniti le z eno teorijo učenja, 1 smo za
teoretski okvir za analizo in interpretacijo učenja izbrali koncept kompetence in teorijo
transformativnega učenja.
Osebni asistenti preko različnih dejavnosti (neformalnega izobraževanja, usposabljanja) in
procesov učenja (informalnega učenja) formirajo kompetence na nekem področju (to je
prostovoljno delo z odraslimi osebami z AS). Kompetence, pomembne za delo s posamezniki z
AS, se formirajo preko učenja, ki poteka izkustveno, neorganizirano in nenamerno (informalno
učenje), in preko neformalnega izobraževanja ali usposabljanja, ki je organizirana dejavnost. Le
ta je strukturirana s kurikularnimi elementi: cilji, vsebinami in metodami. V nadaljevanju bomo
pojma informalno učenje in neformalno izobraževanje pojasnili, saj sta pomembna za
razumevanje naše raziskave.
Informalno učenje in neformalno izobraževanje
Informalno učenje in neformalno izobraževanje sta postala zanimiva za različne avtorje v 60.
letih prejšnjega stoletja (Smith 2001). Neformalno izobraževanje (non-formal education)
opredelimo kot »vsako organizirano izobraževalno dejavnost zunaj vpeljanega formalnega
sistema, ki je namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene učne smotre« (Jelenc 1994,
str. 56). Muršak (2002, str. 43) neformalno izobraževanje opredeli še kot sistem, ki omogoča
ljudem, da si pridobijo določeno znanje, razvijejo navade, se naučijo spretnosti in se usposobijo
za delovanje, ki je potrebno, da se lahko v družbi razvijejo in uporabijo svoje zmožnosti. V

1

Merriam in Bierema (2014, str. xi) napišeta, da ne poznamo le ene pregledne teorije o učenju v odraslosti; lahko pa
o teorijah učenja v odraslosti razmišljamo kot o mreži različnih teorij.
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primerjavi s formalnim izobraževanjem Mrgole (2003, str. 28), Smith (2001) in Tight (2002)
navajajo naslednje značilnosti neformalnega izobraževanja:


udeleženci imajo večinoma možnost izbire: izobraževanja se lahko udeležijo ali tudi ne;



proces izobraževanja zahteva nenehno prilagajanje ciljev glede na razvoj in razumevanje
udeležencev;



čas je fleksibilno določen in ni togih urnikov; navadno ni delitve na delovne enote, učne
ure, temveč so enote posamezna srečanja;



dogajanje se najpogosteje dogaja v dialogu; poudarek je na medsebojnih odnosih in
spoštovanju;



delo je vpeto v lokalno skupnost in v vsakdanje življenjske izkušnje, kjer odpira možnost
eksperimentiranja in pridobivanja novih izkušenj.

Opredelitev neformalnega izobraževanja je več, vendar je za našo raziskavo pomembno to, da je
neformalno izobraževanje prilagojeno potrebam skupine in skupnosti; v našem primeru je
prilagojeno potrebam prostovoljcev. Neformalno in formalno izobraževanje ter informalno
učenje se morajo med seboj povezovati in dopolnjevati, saj so za osebni in socialni razvoj
posameznika pomembni vsi trije procesi. Lešnik (2010, str. 66) pravi, da so vsi trije sistemi
učenja »nuja in vseživljenjski proces vsakega posameznika«. Kompetence pri posameznikih se
razvijajo preko neformalnega in formalnega izobraževanja ter informalnega učenja vse življenje.
Poimenovanje »informal learning« prevajajo različni avtorji v slovenski jezik z različnimi
besednimi zvezami: aformalno učenje (Jelenc 1998, 2004, 2008, str. 24; Jelenc 2010, str. 3),
priložnostno učenje (Muršak 2002, str. 89), informalno učenje (Rotar 2013, str. 103-105); včasih
se pojavi tudi naključno učenje (ang. incidental learning). Slednje je del informalnega učenja
(Bennett 2012; Biesta, Field, Hodkinson, Macleod in Goodson 2011, str. 17; Hager in Halliday
2006, str. 25; Schugurensky 2000). V našem delu bomo uporabljali besedno zvezo informalno
učenje.
Schugurensky (2000, str. 2) je pripravil podrobnejšo delitev informalnega učenja. V informalno
učenje uvršča samostojno učenje, naključno učenje in socializacijo. Te tri vrste učenja je razdelil
glede na namernost in zavestnost. Samostojno učenje poteka namerno in zavedno; posameznik se
12

uči z nekim namenom in se svojega učenja zaveda. Naključno učenje je nenamerno, a se
posameznik zaveda svojega učenja in rezultatov učenja. Tretja vrsta informalnega učenja je
učenje, ki ni namerno; posameznik se rezultatov učenja ne zaveda. Nastaja t. i. tiho znanje
(Mündel in Schugurensky 2008, str. 50; Schugurensky 2000, str. 3-6). To vrsto informalnega
učenja je avtor tipologije poimenoval socializacija.
Informalno učenje se dogaja skozi aktivnosti, ki jih počnemo vsakodnevno, kot na primer v
družini, šoli, na delovnem mestu, ob branju, na prireditvah, druženju, na izletih itd., ki s strani
skupnosti, zato ni razumljeno kot namerna izobraževalna dejavnost. Vendar pa, kot pravi Coffield
(2000 v Golding idr. 2009, str. 42), informalno učenje ne bi smelo biti več obravnavano kot
lateralna in nepomembna oblika učenja, ampak kot ključni, pomemben in nujen način učenja
odraslih v vsakdanjem življenju.
Jelenc Krašovec (2017, str.4-5) zapiše, da priložnostno učenje ponuja možnost znanju, saj
posameznike povezuje z aktualnimi problemi v družbi ter z ljudmi, ki jih rešujejo. Tovrstno
učenje večinoma poteka ob delovanju v vsakdanjem življenju, torej tudi v prostovoljskih
organizacijah, medgeneracijskih skupinah, v skupnostnih in političnih organizacijah. Informalno
učenje poteka v organiziranih in neorganiziranih dejavnostih, (npr. ob organiziranem delovnem
procesu ali na sprehodu), nenačrtno ali načrtno (npr. ob neki izkušnji kot naključno učenje ali z
namernim obiskom razstave kot samostojno učenje), z določenim namenom in brez njega.
Informalno učenje spremlja človeka vsepovsod in predstavlja pomemben del učenja v odraslosti.
Lahko rečemo, da se osebni asistenti učijo tudi preko najrazličnejših situacij, pogovorov, druženj,
dejavnosti itd., čeprav pri tem nimajo, učnega namena ali cilja.
Izhajajoč iz različnih raziskav (Duguid idr. 2013, str. 27-28; Findeisen 2013; Mündel in
Schugurensky 2008) smo ugotovili, da je učenje, ki poteka pri prostovoljnem delu, informalno.
Skozi prostovoljstvo posamezniki usvojijo veliko raznolikih spretnosti, znanj, stališč in vrednot
(Mündel in Schugurensky 2008, str. 51). Informalno učenje namreč poteka zunaj izobraževalnih
institucij in programov usposabljanja.
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Rezultati informalnega učenja so znanje, veščine, vrednote in stališča. Različni avtorji, npr.
Findeisen (2013. str. 23), ugotavljajo, da je prostovoljstvo prostor obsežnega informalnega učenja
in neformalnega izobraževanja, ob katerem se razvijajo kompetence vseh vrst.
Poleg omenjenih rezultatov (kompetence, stališča, vrednote, znanje itd.) se z informalnim
učenjem oblikuje tudi identiteta. Osebni asistenti odraslih oseb z AS, ki so prostovoljci, skozi
proces učenja ustvarjajo socialna omrežja, v katerih se oblikuje osebna in socialna identiteta, kjer
se prepletajo odnosi, v katerih je mogoče najti oporo in preko njega prostovoljci pridobijo še
samospoštovanje in družbeni položaj (Rupert idr. 2013, str. 28).
Informalno učenje je kontekstualizirano, kot sta v svojih raziskavah ugotovila Wenger in Lave
(1991, str. 47-54). Rezultati učenja, med katerimi je tudi razvoj identitete, kot smo zgoraj
napisali, so del socio-kulturnega okolja, v katerem nastanejo, vendar pa niso povezani le s
specifičnim okoljem. Pomemben vidik informalnega učenja je tudi prenosljivost naučenega v
druge dimenzije posameznikovega življenja.
Kot rezultat informalnega učenja v prostovoljstvu se kaže tudi večanje zaupanja, kar bi lahko
razumeli kot razvoj socio-emocionalnih kompetenc. Duguid (2013) omenja npr. večanje zaupanja
v druge ljudi in javne institucije, razvoj višje ravni politične učinkovitosti, globje razumevanje
izkustev drugih družbenih skupin in povečanje zavedanja strukture socialnih problemov, kar
poveča možnost sodelovanja v družbi (Duguid idr. 2013, str. 8). Prostovoljstvo pripelje ljudi do
tega, da izprašujejo, spreminjajo in presežejo svoje predsodke o določenih manjšinah.
Prostovoljci, v našem primeru osebni asistenti odraslih oseb z AS, dobijo priložnost, da spoznajo
težave s katerimi se soočajo ljudje, ki so del manjšin. V tem procesu tako postanejo bolj
empatični in skrbni ter odprti. Poleg tega se s prostovoljstvom ljudje naučijo, da več različnih
perspektiv lahko prinese nova spoznanja za reševanje problemov (prav tam).
Mündel in Schugurensky (2008, str. 50) se v svojem delu »Community based learning and Civic
based engagement« osredotočita na samo učenje preko prostovoljstva. Govorita o treh ravneh
učenja skozi prostovoljstvo. Posamezniki:
•

razvijajo ključne spretnosti, povezane z organizacijo, kjer delujejo kot prostovoljci,
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•

učijo se delati skupaj z drugimi oz. sodelovanja in

•

učijo se o pomenu in vlogi prostovoljstva v družbi.

Richard Bolles (1994 v Rupert idr. 2013, str. 59) razdeli spretnosti in znanja, ki jih pridobi
posameznik skozi prostovoljstvo na področja osebne rasti (»self-managment skills« ali veščine za
vodenje samega sebe), spretnosti in znanje iz posameznega dela/dejavnosti in njegovega področja
ter funkcionalno znanje. Na področju osebnostne rasti prostovoljstvo pripomore k razvijanju
zvestobe ali pripadnosti, samostojnosti in kreativnosti ter ponuja priložnost izpopolnjevanja
osebnostnih značilnosti. Na področju spretnosti in znanja s posameznega dela ali področja Bolles
(1994 v Rupert idr. 2013, str. 60) omenja pridobivanje specifičnega besedišča in konkretnega
znanja in ravnanj, saj se prostovoljci pogosto udeležujejo del, za katera nimajo pridobljenega
specifičnega znanja, ki ga morajo pridobiti z usposabljanjem. Funkcionalno znanje je splošno
znanje oz. spretnost, potrebna za posamezno delo. Mednje lahko uvrščamo zmožnost obdelave
podatkov, analize situacije in dela v skupini (prav tam).
Ugotovimo lahko, da osebni asistenti z informalnim učenjem pridobivajo in gradijo različno
znanje in kompetence ter vrednote na različne načine. Da pa bi bolje razumeli, kako se razvijajo
in gradijo kompetence osebnih asistentov odraslih oseb z AS, bomo najprej pojasnili koncept
kompetence.

1.1.

Kompetence kot izhodišče za usposabljanje osebnih asistentov
odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom

1.1.1 Opredelitev kompetenc
Kompetenca se najpogosteje definira kot sposobnost oz. zmožnost posameznika, da se uspešno
sooča z zahtevami delovnega ali socialnega okolja, pri čemer je potrebno poudariti, da ne gre za
prirojene sposobnosti, temveč za sposobnosti, ki so rezultat razvoja in jih posameznik pridobi v
različnih življenjskih situacijah in v različnih procesih učenja in usposabljanja (Muršak 2001, str.
68). Toda razlikujemo lahko pojem kompetentnost od pojma spretnost, saj se pojma razlikujeta v
tem, kot pravi Konrad (2001, str. 48), da je kompetentnost:


pomembna pri opravljanju neprogramiranih, nerutinskih nalog,
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prenosljiva na druge naloge in vloge,



se izraža ne samo na vedenjski, temveč tudi na kognitivni ravni,



se izkaže pri delu v kompleksnem in spremenljivem okolju,



povezana z notranjo motivacijo in



mogoče jo je uresničevati brez meja.

Spretnost je rezultat izobraževanja, usposabljanja ali izkušenj, ki skupaj s potrebnim znanjem
predstavlja značilnost kompetentnega delavca. Pridobljena sposobnost (izkušenost) je potrebna za
opravljanje nekega dela, ki ima v slovenščini nekoliko ožji pomen, zato se lahko, podobno kot v
nemščini in francoščini, včasih uporabi celo izraz kompetenca (Muršak 2002, str.123).
OECD je za potrebe raziskovanja in mednarodnih primerjav v okviru projekta DeSeCo
(Definition and Selection of Competencies) podal definicijo kompetenc: »Kompetence se
opredeljujejo kot sposobnost/zmožnost za uspešno soočanje z individualnimi in socialnimi
zahtevami, ali za izvajanje določenih dejavnosti ali opravil. Na potrebe usmerjeno opredelitev je
potrebno dopolniti s konceptualizacijo kompetence kot notranje mentalne strukture v smislu
sposobnosti/zmožnosti, kapacitete in dispozicij, ki so v posamezniku. Vsaka kompetenca je
zgrajena kot kombinacija kognitivnih in praktičnih spretnosti, znanja (vključujoč tacitnega/tihega
znanja), motivacije, vrednostne orientacije, nagnjenj, čustev in ostalih socialnih in vedenjskih
sestavin, ki se lahko vzpostavijo za učinkovito ravnanje. Čeprav predstavljajo kognitivne
spretnosti in osnovanost v znanju ključni sestavini, je pomembno, da vključimo tudi druge vidike
kompetenc, kot sta motivacija in vrednostna orientacija« (Rychen in Salganik 2002, str. 8-9).
Ko bomo v tekstu govorili o kompetencah, se bomo sklicevali na navedene definicije, prav tako
na definicijo, ki jo poda Medveš (2006, str. 20), kjer pravi, da je kompetenca zmožnost uporabe
znanja, sposobnosti in izkustva v danem življenjskem položaju. Nadalje Medveš (2006, str. 21)
kompetenco opredeli kot konglomerat, ki obsega tri dimenzije:
•

obvladovanje splošnih načel, zakonov, teorij in konceptov; uporablja se tudi izraz
kognitivne kompetence; pri tem se upoštevajo tudi tisti koncepti, ki jih posameznik
sprejema s spontanim izkustvom na implicitni ravni znanja;
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•

razvite spretnosti, usposobljenosti in veščine, potrebne za reševanje problemov
vsakdanjih položajev ali za opravljanje konkretne dejavnosti; pogosto je v rabi za to
dimenzijo izraz funkcionalne kompetence;

•

obvladovanje socialnega prostora, posameznikovo ravnanje, vstopanje v določena
razmerja (socialna in v razmerja do stvari), kar vključuje tudi etično dimenzijo,
osebne in socialne vrednote; pogosto je v rabi tudi izraz osebnostne ali socialne
kompetence (prav tam).

Witt in Lehmann (2001, str. 3-4) sta podobno kot Štefanc (2006, str. 68-75) kompetenco
opredelila na dva načina: eksterna (zunanja) in interna (notranja) opredelitev pojma. Eksterna
definicija kompetence vsebuje opis določenih nalog, zahtev in dosežkov, kjer je kompetenca
zmožnost opraviti neko dejavnost. Notranji način opredeljevanja pojma kompetence pravi, da naj
bi njena aktivacija pripeljala do določenih učinkov in omogočala opravljanje dejavnosti. Torej je
mogoče kompetence razumeti na dva načina: kompetence kot zmožnost doseganja različnih, od
zunaj postavljenih izidov in kompetence kot notranje strukture.
Koncept kompetence lahko razumemo, delimo in opredeljujemo na različne načine. A če
povzamemo, kompetenca označuje kompleks ali konglomerat potencialov na določenem
področju, ki omogočajo delovanje in samoregulacijo posameznikovega ravnanja. V nadaljevanju
bomo predstavili tudi poglede na dinamičnost kompetence in na kompetenco kot proces.

1.1.2 Modeli razvoja kompetenc
Odnos med znanjem in zmožnostmi, vednostjo in kompetencami je bil v strokovni literaturi že
večkrat obravnavan (Fragniere 1996; Monchatre 2003; Roche 1999; Štefanc 2009), vendar se
uveljavlja spoznanje, kjer se kompetenca (v poklicnem razvoju posameznika) postavlja v
presečišče treh polj: »polje procesa socializacije in poteka biografije, polje poklicnega izkustva in
polje izobraževanja.« V nadaljevanju Muršak (2001, str. 69) poudarja, da se kompetenca kaže kot
proces, ki se izraža skozi uporabo in ima pogosto značaj tacitnega znanja, ki ga je težko
kvantificirati in meriti. Vendar pa lahko kompetence opazujemo in razvijamo v razmerju do
teoretskega spoznanja. Kompetenca je konstrukt, ki je sestavljen iz različnih delov.
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Wittorski (v Muršak 2001, str. 76-77) razlikuje pet različnih poti oz. modelov za razvoj
kompetenc, ki jih lahko uporabimo tudi pri spoznavanju razvoja kompetenc osebnih asistentov
ljudi z AS.


Prvi model je vezan na praktično delo, kjer sama situacija dela zahteva od posameznika,
da po principu preizkušanja opravi določeno novo delo, ne da bi se za delo posebej
pripravljal ali o njem teoretsko razmišljal. Tako razvite kompetence ostanejo na nivoju
»praktičnega« in zato tudi niso prenosljive, saj so vezane na posameznika in na njegovo
konkretno delo. Zato tudi niso prenosljive; gre za neke vrste »utelešenje kompetenc«, ki
jih lahko primerjamo s pojmom utelešeno znanje ali »embodied knowledge« v
posamezniku, ki ga tudi močno vežejo na njegovo delovno mesto (prim. Kroflič 2017, str.
12-13).



Pri drugem modelu gre za kombinacijo preizkušanja in ustrezno vodene refleksije. Gre za
sočasnost praktičnega preizkušanja in teoretizacije izkušenj. Končni cilj je, kot pravi
Wittorski (v Muršak 2001), »intelektualizirana ali kontrolirana kompetenca«.



Za tretji model je značilna naknadna refleksija predhodno pridobljenih praktičnih
izkušenj, kjer se »oplodijo« z znanjem in s tem postanejo ustrezno vrednotene in
prenosljive.



Četrti model gradi le na pridobivanju teoretskih, metodoloških in strateških znanj, ki so
vezana na predvidevanja bodočih potreb, uvajanje sprememb in omogočanje razvoja
metodološkega in strateškega znanja. Omogoča sistematičnost, kritičnost in teoretsko
poglobljenost in istočasno tudi določeno distanco do praktičnega izkustva in konkretnih
situacij. Značilne situacije za ta model so tam, kjer se načrtujejo spremembe različnih
delovnih procesov z namenom izboljšanja kakovosti ali organizacije dela (prav tam).



Peta pot pa je značilna za izobraževalne situacije, pri katerih ni neposredne alternacije.
Teoretična znanja, pridobljena v procesu izobraževanja, posameznik integrira in
sintetizira, ter jih umesti v konkretno življenjsko oz. poklicno situacijo. Predvsem gre za
razvoj znanj, sposobnosti za reševanje problemov, razvojnih strategij, strategij dela in
podobno. Kompetence, ki se tako razvijajo, ostajajo na nivoju potencialnih kompetenc,
splošnih zmogljivosti oziroma kompetenc, ki ostajajo na visokem nivoju splošnosti.
Seveda je vprašanje osrednje definicije, ali take splošne zmožnosti in strategije lahko še
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imenujemo kompetence, saj se te praviloma vežejo na bolj konkretne in »praktične«
situacije (prav tam).
Opisani modeli kažejo, da ni kompetence same zase, temveč ima vedno svojo osnovo in je
posledica ali nadgradnja, ki se razvije iz teoretskega znanja ali na podlagi praktičnih spretnosti in
veščin (Muršak 2001, str. 71).
Kompetenc zaradi nepredvidljivih dejavnikov in sprememb, ki se dogajajo na delovnem
področju, ne moremo opredeliti kot nekaj predvidljivega ali končnega, saj se v vsaki novi
situaciji nadgrajujejo in zato predstavljajo proces, ne pa končni rezultat (Muršak 2001, str. 71).
Koncept kompetence je v tem pogledu podoben učenju, saj tudi procesa učenja ni samega po sebi
(kot je npr. spanje), temveč je vedno učenje nečesa. Tudi kompetence so vedno skupek nečesa
(znanja, vrednot, stališč itd.), ki vodi v delovanje subjekta v okolju.
Dinamičnost kompetence lahko navežemo na Glosar EU (v Muršak 2001, str. 72-73), ki pravi, da
se kompetence razvijajo na 4 načine:
•

Model osebnih lastnostih posameznika: kompetence predstavljajo osebne lastnosti,
izkušnje, znanja, spretnosti, ki omogočajo posamezniku učinkovito delovanje. Model
ustreza trdemu pogledu na poklic. Muršak (2001) meni, da ta model predvsem poudarja
prijeme, ki izpostavljajo osebnostni, psihični in moralni razvoj posameznika in zato lahko
vodijo k pogledom, po katerih so ljudje že »po naravi« različno opremljeni za različne
življenjske in poklicne vloge. Torej lahko ta model razumemo kot model razvoja
kompetenc, ki so odvisne od osebnostnih lastnosti posameznika.

•

Model delovnih nalog: kompetence omogočajo uporabo specifičnega znanja in spretnosti
za izvedbo predvidljivih delovnih nalog in hkrati omogočajo prevzemanje odgovornosti
za določeno delo. Model poudarja pomen učenja za doseganje rutinskih in
standardiziranih operacij. Pri tem modelu razvoja kompetenc gre predvsem za razvoj
zmožnosti, ki jih lahko standardiziramo.

•

Model predvidenih rezultatov ali produkcij: kompetence so v tem modelu razumljene kot
zmožnost doseči cilje in izdelati nek izdelek ali storitev. Po tem modelu posameznik
dobro razvije kompetence/zmožnosti, ki so potrebne za dosego rezultata. Kompetence so
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predvidljive in ne pripravijo posameznika na spremembe ali možnost razvoja kariere na
drugih področjih dela ali poklica. Izstopa pragmatična obravnava vsebin, temelječa na
razumevanju. Model zanemarja tiste, katerih notranja motivacija je slaba oziroma premalo
razvita.
•

Model upravljanja dela oziroma njihovih rezultatov: kompetence po tem modelu zadostijo
vsem zahtevam neke delovne vloge in omogočajo doseganje najboljših praks, kot jo
razume fizično in socialno okolje, v katerem delo poteka. Ta model predpostavlja, da so
rezultati dela funkcija posameznikovega socialnega konteksta, v katerem obstajajo
dogovorjena pravila glede zahtev in pričakovanj s strani zaposlenih. Model temelji na
konsenzu o najpomembnejših pričakovanjih, ki jih ljudje morajo izpolniti na svojem
delovnem mestu. Tovrstne kompetence posamezniku omogočajo širino in globino ter
posledično ustreznost širokemu spektru zahtev delodajalcev in trga dela (Muršak 2001,
str. 72-73).

1.1.3 Korthagnov model jedrne refleksije
Pri usposabljanju osebnih asistentov odraslih oseb z AS kompetenc ne smemo zožiti na skupek
izoliranih veščin. Kot pišeta Valenčič Zuljan in Vogrinc (2007; Rutar 2014, str. 225), lahko
poklicni razvoj združuje dve ravni: nivo pojmovanj, stališč in prepričanj ter nivo ravnanj. Borko
(2004 v Rutar 2014, str. 225) meni, da se posamezniki učijo v različnih situacijah: pri samem
delu, v širši skupnosti, med klepetom s kolegi itd. Če želimo razumeti njihov proces učenja,
moramo upoštevati tako posameznike kot tudi socialni sistem, v katerem delujejo.
V zgoraj opisanem modelu (Wittorski v Muršak 2001, str. 72) je bilo poudarjeno, da je
pomembna refleksija izkušenj. Za interpretacijo usposabljanja in »poklicnega« razvoja oz.
razvoja različnih ravni kompetenc prostovoljcev bomo uporabili model jedrne refleksije, ki ga je
razvil Korthagen (2004, str. 78). Poudarja, da je treba pri izobraževanju in usposabljanju preseči
raven pridobivanja veščin, spretnosti, metod in tehnik. Zato v svoj model umesti kompetence, ki
jih razume kot širše zmožnosti. Hkrati pa meni, da je treba pri izobraževanju upoštevati tudi
ravni, na katerih se oblikujejo prepričanja, identiteta in dojemanje lastne vloge, ki se kaže v
vrednotnih predpostavkah lastnega poslanstva ali dojemanja sebe kot avtentične osebnosti (prav
tam).
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Pri Korthagnovem modelu jedrne refleksije gre za prilagoditev »Batesovega modela« (Bates
1997 v Korthagen 2004, str. 79), s katerim pokaže, da ima sklicevanje zgolj na kompetence kot
veščine preveč omejitev. Model jedrne refleksije pokaže ravni za interpretacijo refleksije pri
formiranju kompetence. Najbolj zunanji ravni sta: raven, ki je povezana z okoljem (z učno
skupino, študenti, okoljem izobraževalne organizacije), in raven, ki je povezana z našimi
vedenjskimi vzorci (načini ravnanja, delovanja). Na ti dve ravni zelo vpliva tretja, v katero
Korthagen umesti kompetence. Da bi jasno ločil raven veščin, spretnosti od ravni kompetenc,
poudari, da razume kompetence kot integriran skupek znanja, veščin in stališč. Kot takšne so
potencial za določeno delovanje (prav tam). V nadaljevanju pravi, da na kompetence vplivajo
prepričanja. Globlja prepričanja ali stališča, ki jih na primer osebni asistenti gojijo do učenja in
izobraževanja, vplivajo na njihove kompetence in njihovo ravnanje. Še globlje se umešča
profesionalna identiteta. Na tej ravni se osebni asistent sooča z vprašanji, kot so: Kdo sem?
Kakšen osebni asistent želim biti? Kako vidim svojo vlogo? To so bistvena vprašanja, ki se
povezujejo z razvojem strokovne identitete. Na najglobljo raven Korthagen (2004, str. 85) umesti
poslanstvo oziroma človeka kot avtentično osebnost. V transpersonalni psihologiji so to raven
poimenovali čezosebnostna raven, saj pomeni ozaveščanje o smislu, pomenu lastnega bivanja v
širši skupnosti, ki ga vidimo v odnosu do sebe in svojih bližnjih. Na tej ravni so temeljna
vprašanja: Zakaj obstajam? Kaj so korenine mojega osebnega navdiha? Na to raven se umeščajo
naše najbolj osebne vrednote. Na tej ravni govorimo o osebnih navdihih, idealih in moralnem
namenu pomoči osebnih asistentov. Med drugim gre za metaučenje, metakognitivne dimenzije,
kot je spodbujanje razmisleka o lastnem učenju, spoznavanju in smislu učenja (prav tam).
Kot pravi Marentič Požarnik (2006, str. 29), so tudi Klemenčič, Možina in Žalec (2012, str. 64)
mnenja, da se težava pojavi na globljih ravneh Korthagnovega modela jedrne refleksije. Na teh
teže prihaja do sprememb, zato je temeljna zamisel predstavljenega modela, da so ravni med
seboj soodvisne in da poglabljamo profesionalno refleksijo tako, da iščemo povezave.
Korthagen (2004, str. 88-89) je namreč želel razviti ta model kot model, ki posamezniku (na
primer osebnemu asistentu odraslih oseb z AS) pomaga, da si ozavesti in poveča zmožnosti za
preoblikovanje znanja, ki ga je že pridobil, izkušenj, kognitivnih struktur, občutkov, čustev,
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(notranje) motivacije za učenje in angažiran odnos do dela ipd. Opisuje štiri faze, primerne za
spodbujanje in razvijanje refleksivnega odnosa do lastnega poklicnega delovanja in razvoja na
podlagi analize prakse in kognicij, ki usmerjajo posameznikovo razmišljanje, ravnanje,
vrednotenje in celostno delovanje. Zagovarja postopen proces po naslednjih fazah:
1. faza: spodbujanje refleksije na konkretni enoti ali ob izkušnjah;
2. faza: razmišljanje posameznika o svoji subjektivni teoriji, ki jo ta uporablja in preskuša v
položajih in svojem ravnanju;
3. faza: to je faza kognitivnega konflikta, v kateri posameznik občuti nezadovoljstvo in
nezadostnost svoje subjektivne teorije, kar ga vodi k pomembnosti lastne subjektivne
teorije;
4. faza: v njej se posamezniku ponudijo raziskovalno preizkušena spoznanja ali znanstvene
teorije. Po kognitivno-konstruktivističnem modelu v tej fazi elementi in procesi
(re)konstruiranja posameznika z refleksijo o lastni refleksiji in kognicijah, ki usmerjajo
njegovo delovanje, pripeljejo do nove preoblikovane konstrukcije (prav tam).
Korthagen (2004, str. 89) meni, da je pomembna funkcija refleksije vzpostavitev zavedanja,
odmrznitev lastnih pojmovanj in pomoč pri njihovem postopnem preoblikovanju, pri katerem se
prepletata fazi kognitivnega konflikta in (re)konstruiranja.
Korthagnov (2004) model jedrne refleksije pokaže ravni za interpretacijo refleksije pri formiranju
kompetence, kjer posameznik reflektira svoje kompetence na podlagi vplivov iz okolja,
vedenjskih vzorcev, že pridobljenih kompetenc, stališč, prepričanj, identitete in poslanstva.
Pomembno je, da posamezniki vedno znova premišljujejo o vsebinah teh ravni, ki jih imenujemo
»temeljne kakovosti« (core qualities), ker bodo tako znali takšno refleksijo spodbujati tudi pri
svojih uporabnikih (pri osebah z Aspergerjevim sindromom). Vsekakor so vse ravni odločilnega
pomena za profesionalni razvoj, saj morajo biti posamezniki zmožni delovati na vseh
obravnavanih ravneh.
Če povzamemo iz različnih razprav, lahko o kompetenci sklenemo, da je sposobnost oz.
zmožnost posameznika, ki jo posameznik razvije kot rezultat (informalnega, neformalnega in
formalnega) učenja in usposabljanja v različnih življenjskih situacijah. Vsaka kompetenca pa je
kompleksno zgrajena iz različnih elementov: kognitivnih in praktičnih spretnosti, znanja,
motivacije, vrednot, čustev, stališč.
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1.2 Teorija transformativnega učenja
Učenje v vsakdanjem življenju in tudi učenje v programih usposabljanja lahko interpretiramo z
različnimi teorijami (Illeris 2010). Učenje je namreč kompleksen proces ali nabor praks, prek
katerih se posameznik spreminja. V raziskavi bomo učenje osebnih asistentov interpertirali s
teorijo transformativnega učenja. Teorija transformativnega učenja poudarja izkušnjo in
refleksijo, zato jo lahko povežemo z zgoraj omenjenim modelom jedrne refleksije. Mezirow idr.
(2000, str. 8) ugotavljajo, da se odrasli učijo transformativno, saj so zmožni refleksije in
spreminjanja svojih prepričanj, samozavedajočih se čustev in stališč.

1.2.1 Jack Mezirow in teorija transformativnega učenja
Teorija transformativnega učenja (Kitchenham 2012, str. 1659) je teorija učenja odraslih, ki jo je
razvil Jack Mezirow v poznih 70. letih 20. stoletja in sloni na konstruktivizmu in družbeno
kritični teoriji. Na razvoj njegove teorije učenja je pomembno vplival Habermas s svojimi
pogledi na znanje, predvsem na dialoško znanje. Njegovo delo so nato nadaljevali njegovi
sodelavci (Taylor in Cranton 2012). Izhodišče teorije je dejstvo, da odrasli v času svojega
življenja doživljajo spremembe, ki povzročajo, da se znova sprašujejo o svojih življenskih
pogledih. Jack Mezirow (1997, 2000, 2009) predstavlja transformativno učenje kot proces, ki
odraslemu omogoča spoznavati in spreminjati strukturo njegovih pomenov (meaning structure),
ki uokvirjajo človekovo mišljenje, čustvovanje in delovanje. Mezirow (1996 v Taylor 1998, str.
5) učenje vidi kot proces, pri katerem posameznik uporabi svojo preteklo interpretacijo, da
izgradi novo ali jo preoblikuje z namenom nadaljnjega delovanja. Transformativno učenje se
osredotoča na spreminjanje zornega kota (point of view), in sicer tako, da se spreminjajo vzorci
mišljenja. Osebna stališča in vzorci mišljenja se spreminjajo, kadar prihaja do učenja, delovanja v
skupnosti in na različnih življenjskih prelomnicah (prav tam).
Celotna struktura pomenov tvori (gl. Mezirow 2000, str. 20) referenčni okvir (frame of
reference), ki predstavlja v kulturno okolje vpet okvir, skozi katerega človek zaznava in
interpretira svet in samega sebe. Referenčni okvir ima dve dimenziji: mentalne navade (habits of
mind) in zorni kot (point of view). Učenje poteka na štiri načine, in sicer ob dopolnjevanju
obstoječega referenčnega okvira ali ob oblikovanju novega, ob transformaciji mentalnih navad ali
ob transformaciji zornega kota (Mezirow 2000, str. 21). Za učenje je potreben racionalni dialog
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(Mezirow 2009, str. 94), v katerem posameznik potrjuje veljavnost obstoječih ali preverja
veljavnost novih shem pomenov.
Mezirow (2009, str. 94) nadalje razlaga, da so transformacije lahko nenadne ali postopne.
Epohalne, to je obsežne in pogosto nenadne, nenačrtovane transformacije so hitre preusmeritve v
mentalnih navadah in so pogosto povezane s pomembnimi življenjskimi krizami in življenjskimi
prehodi. Kumulativne transformacije označujejo serijo spoznanj, ki vodijo v spremembo zornega
kota in posledično celo v spremembo mentalnih navad. Mentalne navade opazimo kot splošno
usmerjene načine, s katerimi na podlagi preteklih izkušenj, prepričanj, spomina, vrednostnih sodb
in čustev oblikujemo interpretacijo določene izkušnje. Primer mentalne navade je etnocentrizem.
To je predispozicija mišljenja in čutenja, ki podcenjuje vse, ki so zunaj določenega kroga
populacije, kar se kaže v negativnih prepričanjih, obnašanjih, sodbah do teh ljudi. Pozitivna
izkušnja z enim članom v tej drugi skupini lahko spremeni etnocentričen pogled oz. osebno
stališče do te skupnosti, vendar ne nujno tudi etnocentrične mentalne navade do drugih skupin
(prav tam).
Zorni kot (pogled na nekaj) posameznika je bolj fleksibilen kot mentalne navade (Mezirow 2009,
str. 93), saj mentalne navade vključujejo zakoreninjene in nezavedne elemente:


sociolingvistične elemente, ki jih je posameznik usvojil in oblikoval: kulturne in družbene
norme, običaje, ideologije, lingvistične okvire, jezik, politične orientacije, sekundarno
socializacijo, poklicno ali organizacijsko kulturo, ki vpliva na profesionalno socializacijo;



moralno-etične elemente: vest, moralne norme, vrednote;



učne stile: način učenja oziroma pridobivanja in uporabljanja znanja (osredotočenost na
specifične ali splošne dele, ali se učimo v skupini ali individualno);



verske elemente: pripadnost določeni doktrini, duhovnosti, svetovnonazorska prepričanja;



psihološke elemente: osebnostne značilnosti, dispozicije, emocijske vzorce reakcij,
samozavedanje;



zdravstvene elemente: način interpretacije zdravja, izkušnje umiranja;



estetske elemente: okus, obnašanja, sodbe zunanje estetike, avtentičnost izraznosti
(Mezirow 2009, str. 93).
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Mezirow (1991, str. 3) trdi, da morajo odrasli v učnem procesu, za razliko od otrok poleg
pridobivanja novega znanja pridobiti nove perspektive. Oboroženi z novimi pogledi, odrasli
doživljajo »popolnejše razumevanje spreminjajočih se dogodkov in višjo stopnjo nadzora nad
svojim življenjem«. Zaradi poudarka na pridobivanju/razvijanju novih perspektiv in ne le na
novem znanju je Mezirow svojo teorijo označil kot teorijo transformativnega učenja. Mezirow
(1991, str. 5) trdi, da se transformativno učenje zgodi, ko odrasli kritično razmišljajo o svojih
predpostavkah, jih preizkušajo in jih nadomestijo z novimi, bolj uporabnimi vpogledi in pomeni.
To se zgodi preko refleksije.
Mezirow (1991, str. 102) je zato opredelil tri oblike refleksije. Prva je refleksija vsebine, kjer
kritično ocenimo zaznavanje, misel, občutek ali dejanje. Posameznik na primer prizna, da mu je
neprijetno v prisotnosti oseb s posebnimi potrebami. S tem odraža, da to nelagodje ne ustreza
njegovemu splošnemu zaznavanju sebe kot odkritega človeka. V drugi obliki refleksije, refleksiji
procesa, oseba izvaja proces zaznavanja, razmišljanja, občutenja, delovanja in ocenjuje svojo
učinkovitost. Posameznik na primer pogleda na pretekle interakcije z »drugačnimi« osebami oz.
osebami s posebnimi potrebami in identificira teme pogovora oz. izkušnje, ki so sprožile njegov
občutek nelagodja (prav tam). Zadnja oblika refleksije je refleksija o premisleku. Posameznik
kritično preučuje predpostavke in prepričanja, ki ga formirajo v smeri, kako se približa
dojemanju, misli, občutku ali dejanju. Posameznik na primer spozna, da je njegov občutek
nelagodja zakoreninjen v veri oz. prepričanju, ki ga je spoznal že v otroštvu. Potem posameznik
začne delati na tem, da se odmakne od zakoreninjenih prepričanj iz otroštva in začne gledati na
»drugačne« ljudi na način, ki odraža njegove sedanje vrednote (prav tam). Mezirow (1991, str.
104) trdi, da je refleksija o premisleku najgloblja in najbolj smiselna oblika refleksije, saj z njo
preoblikujemo način pogleda na svet.
Mezirow (1991, str. 105) je določil še tri oblike ne-reflektivnega delovanja. Prvo je rutina, ki ne
zahteva zavestnih misli, kot na primer ščetkanje zob. Drugo je premišljeno ukrepanje, kjer se
uveljavlja preteklo učenje, vendar ni kritično ovrednoteno, kot na primer reševanje
matematičnega problema z uporabo formule, natisnjene v učbeniku. Zadnje je introspekcija
(opazovanje lastnih čustev, misli, hotenj), ki vključuje razmišljanje o sebi brez razvoja novih
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vpogledov. Oseba, ki razmišlja o novi karieri, na primer opazi, da je uspešnejša, ko se ukvarja z
individualnimi nalogami in ne s skupinskimi projekti ali srečanji.

1.2.2 Faze in potek transformativnega učenja
Mezirow je prvič uporabil poimenovanje »transformacija« v svoji raziskavi učenja žensk iz ZDA
iz leta 1975. Raziskoval je učenje oz. spreminjanje žensk, ki so se vrnile v službo ali v programe
formalnega izobraževanja po daljšem premoru. Cilj njegove kvalitativne raziskave je bil
identificirati dejavnike, ki ovirajo ali olajšujejo napredek žensk ob ponovnem vstopu v programe
dela ali izobraževanja. Mezirow je tako identificiral deset izkustvenih faz znotraj osebnostne
transformacije (Mezirow 2009, str. 94):
- dilema dezorientacije, paradoksa, kognitivnega konflikta;
- samoraziskovanje z občutki strahu, jeze, sramu in samoobtoževanja;
- kritično vrednotenje svojih domnev, predispozicij;
- prepoznavanje, da sta neustreznost mentalnih navad in proces transformacije povezana;
- raziskovanje možnosti za nove vloge, odnose, akcije;
- načrtovanje poteka delovanja;
- iskanje in usvajanje znanja in veščin za uresničitev načrtov;
- preizkušanje novih vlog, novih odnosov, novega znanja;
- grajenje kompetenc in samozavesti v novih vlogah in odnosih;
- reintegracija novih perspektiv v lastno življenje (prav tam).
Navedene faze transformacije vsebujejo korake, ki postopoma vodijo posameznika do kritičnega
dojemanja sebe in spreminjajoče se življenjske situacije. Prve tri faze opisujejo izkušnjo, ki je
praviloma neprijetna in neznana. Na tem neznanem teritoriju posameznik doživlja različne
občutke, ki ga vodijo do ozaveščanja o potrebi po spreminjanju lastne konstrukcije sebstva.
Mezirow (2009) z drugega kota opisuje ta proces, v katerem posameznik znova gradi svoja
prepričanja in stališča preko preizkušanja novih vlog, odnosov z drugimi ter končno
ponotranjenje novega pojmovanja sebstva v kontekstu nove življenjske situacije.
Proces transformativnega učenja pa mora (po teoriji Mezirowa) potekati preko kritične refleksije
(refleksivni dialog), razmišljujoče (refleksivne) razprave in preko delovanja (Mezirow 1995 v
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Taylor 1998, str. 8). Poleg izkušnje so ti trije elementi ključne sestavine transformativnega
učenja.
Osrednji del transformativnega učenja v odraslosti je izkušnja. Kadar pretekla izkušnja sproži v
nas dilemo, jo ponovno preizprašamo in preizkusimo, ali res drži. Preizkušanje oz.
preizpraševanje izkušnje je bistveno pri transformativnem učenju, saj se v tem procesu učimo in
na novo gradimo pomene (Mezirow 1991 v Taylor in Cranton 2013, str. 35). Ravno ko doživimo
nekaj, česar ne moremo vključiti v že obstoječo mentalno shemo oz. v vzorec mišljenja, se začne
transformativno učenje. Izkušnja je v transformativnem učenju zelo pomembna, vendar pa se
razlikuje od »navadne« izkušnje, to je doživetja, ki ni pospremljeno z refleksijo. Mnogi avtorji
(npr. Jarvis 2005; Kolb 2005; Lindeman 1961 v Taylor in Cranton 2013, str. 36) menijo, da so
izkušnje ključne za učenje v odraslosti. Isto izkušnjo vsak interpretira drugače. Nekdo lahko
določeno izkušnjo doživi kot pozitivno, družba pa ima do nje odklonilen odnos. Poleg
družbenega konteksta je interpretacija izkušnje odvisna tudi od zgodovinskega časa in osebnega
dojemanja (Taylor 2007 v Taylor in Cranton 2013, str. 36).

1.2.3 Transformativno učenje osebnih asistentov odraslih oseb z Aspergerjevim
sindromom
Zavedati se moramo, da na začetku procesa usposabljanja osebni asistent odraslih oseb z AS,
potrebuje dodatne veščine in znanja, ki mu omogočajo uspešno delo. Prostovoljno delo z
odraslimi osebami z AS ni delo, kjer bi posamezniki že poznali značilnosti, kot npr. delo v nekem
poznanem okolju; to je delo, ki je povezano z nepredvidljivimi situacijami, in z ljudmi, do katerih
okolje goji veliko predsodkov.
Transformativno učenje se pogosto začne z »brezizhodno« dilemo (disorienting dilemma), ki jo
sprožijo (ne)prijetna izkušnja, prehod v posameznikovem življenju ali druga izkušnja, ki je za
posameznika nekaj povsem novega in je do tedaj še ni izkusil (Mezirow 2009, str. 94). Kot pravi
Ecclestone (2007, str. 2), se osebni asistenti najintenzivneje učijo ob prelomnih dogodkih. Takšen
tip učenja se večinoma navezuje na življenjske dogodke, ki sprožijo potrebo in nujo po učenju in
prilagajanju novim okoliščinam. Ob novi izkušnji ali celo ob prelomnem dogodku, izkušnjo
kritično ovrednotimo in potrdimo ali zavrnemo v razpravi z drugimi. Nato s spremenjenim
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referenčnim okvirom delujemo v družbi. Spremembe se lahko zgodijo hitro in so obsežne
(pogosto so nenadne spremembe povezane z življenjskimi krizami in prelomnicami) ali svoja
prepričanja in stališča spreminjamo postopoma, kumulativno (prav tam). Kot pravita Brookfield
(2000) in Jarvis (2009), izkušnja sama po sebi ne vodi v učenje. Za učenje je potrebna kritična
refleksija, ki ji sledi sprememba na podlagi odločitve (Wilson in Hayes 2000 v Rijavec Klobučar
2011, str. 32). Spremembo je možno opaziti šele v spremenjenem referenčnem okviru.
Poudariti moramo, da ni nujno, da se spremeni celoten referenčni okvir. Transformativno učenje
poteka na štiri različne načine (Mezirow 1997; Mezirow 2009 v Rijavec Klobučar 2011):
•

dopolnjevanje obstoječega referenčnega okvirja;

•

oblikovanje novega referenčnega okvirja;

•

transformacija vzorcev mišljenja;

•

transformacija osebnih stališč (zornih kotov, pogledov na nekaj).

Osebni asistenti odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom se učijo tako, da dopolnjujejo
obstoječi referenčni okvir ali pa oblikujejo novega. Učijo se lahko tudi takrat, ko spreminjajo
vzorce mišljenja in osebna stališča. Da pride do učenja in kasneje transformacije, mora
posameznik najprej vstopiti v neko izkušnjo.
Izkušnjo, ki jo prostovoljci pridobijo pri delu z osebami z AS, kritično ovrednotijo preko vnaprej
pripravljenih, organiziranih razprav (intervizij). Na novo pridobljene poglede, razmišljanja in
prepričanja, osebni asistenti preizkusijo pri delu z osebami z AS in, če se izkažejo za uspešne,
tako delujejo v družbi. V teku samega procesa učenja in usposabljanja osebni asistenti odraslih
oseb z AS transformirajo svoja prepričanja, vedenja, ravnanja, kompetence ali celo identiteto.
Knezic, Wubbels, Elbers in Hajer (2010 v Rupar 2014, str. 225-226) povzemajo različne študije,
opravljene v sodelovanju s študenti pedagoških programov. Ugotovili so, da je spremembo oz.
transformacijo prepričanj možno doseči z izpostavljanjem posameznikov avtentičnim situacijam
pri delu. Pravijo še, da lahko le spremembe v prepričanjih sprožijo spremembe v vedenju.
Spremembe same po sebi niso zaporedne, temveč prepletene in vzajemno povezane. Raziskovalci
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tudi ugotavljajo, da je učinkovitost sprememb močno odvisna od organizacijskih pogojev, v
katerih delajo.
Bodoči osebni asistent ima torej v trenutku, ko se vključi v usposabljanje, že zgrajen sistem
prepričanj, stališč, mnenj in subjektivnih teorij o tem, kakšne so osebe z AS, kakšna je vloga
osebnih asistentov in kakšna oseb z AS, ki v veliki meri temeljijo na njegovih lastnih izkušnjah
ali predstavah in stereotipih. Ta celosten sistem zaznav in predstav močno vpliva na oblikovanje
njegove bodoče vloge. Zato je zelo pomembno, da se že na začetku usposabljanja vključi analiza
in refleksija subjektivnih teorij s ciljem, da bodoči osebni asistent nefunkcionalna prepričanja in
teorije nadomesti z bolj objektivnimi in funkcionalnimi (Rupar 2014, str. 227).
V procesu transformativnega učenja je torej pomembna refleksivna razprava oz. dialog. Osebni
asistenti odraslih oseb z AS reflektirajo svoja ravnanja na skupnih intervizijah. Intervizija je
predvsem namenjena učenju, pri kateri »skupina kolegov s podobno stopnjo profesionalne
usposobljenosti in delovnih izkušenj vodi supervizijo s pomočjo vprašanj, ki se porajajo v
njihovem delovnem okolju« (Hanekamp 1994, str. 503). Kot pravi Žorga (1996, str. 87), gre pri
interviziji za vrstniško supervizijo, kjer se udeleženci skupaj ukvarjajo s proučevanjem in
refleksijo lastnih delovnih izkušenj. Torej bi lahko rekli, da osebni asistenti v interviziji
vzpostavljajo dialog, kjer reflektirajo svoje delo.
Rupar (2014, str. 230) zapiše, da je supervizija (v našem primeru intervizija) način učenja, ki pri
posameznikih razvija osebnostno dimenzijo, ki je izjemno pomembna pri njihovem delu.
Supervizija pripomore k dvigu strokovne kompetence in kakovosti dela preko refleksije.
Supervizija pomaga h globljim uvidom v način dela, mišljenja in ravnanja. Posamezniki
postanejo samozavestnejši, dvigne se nivo njihovega samospoštovanja, začnejo se zavedati svojih
močnih in šibkih lastnosti, iščejo odgovore na svoja vprašanja in dobijo potrditev svojega dela.
Raziskava Ebmeierja (2003 v prav tam) je pokazala še en vidik supervizijskega procesa, in sicer
vpliv na izboljšanje percepcije sodelavcev (drugih osebnih asistentov oz. tistih, ki so vključeni v
proces intervizije), kar dokazano vpliva na večjo učinkovitost dela in sodelovanja (prav tam).
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Izjemno pomemben element učinkovitega dela, ki mu v supervizijskem procesu namenjamo
veliko pozornosti, so čustva in njihov vpliv na proces učenja. Supervizija kot proces učenja je v
veliki meri čustvena izkušnja in če želimo, da je proces uspešen, mora potekati v varnem in
zaupljivem vzdušju, saj se določenih stvari naučimo samo v osebnem odnosu, pravi Žorga (1996,
str. 88).
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1.3 Aspergerjev sindrom
1.3.1 Avtizem in Aspergerjev sindrom
Značilnosti avtizma in Aspergerjevega sindroma so za našo raziskavo pomembne, saj vplivajo na
vsebine učenja v programih usposabljanja. Poleg tega označujejo tudi izkušnje, ki jih imajo
prostovoljci pri delu z odraslimi z AS.
Leo Kanner in Hans Asperger sta v skoraj istem času (1943 in 1944) objavila študije primerov
otrok s podobnimi karakteristikami. Raziskavi Kannerja in Aspergerja pa se razlikujeta v tem, da
je Kanner opisoval klasični avtizem, Asperger pa bolj inteligentne in funkcionalne otroke
(Milačić 2006, str. 30). Kanner (1943 v Jurišić 1992, str. 13) je za poimenovanje novega
sindroma uporabil izraz »zgodnji otroški avtizem«, Asperger (1944) pa »avtistična psihopatija«.
Razlike med obema se kažejo v govoru, motoriki in sposobnosti učenja. Kanner je opisal, da trije
od njegovih enajstih pacientov nikoli niso razvili govora, medtem ko je Asperger opisoval otroke,
ki so imeli zakasnelo razvit govor in so govorili kot »odrasli«. Kanner je opisal le enega otroka,
ki je bil nespreten; vsi ostali so bili zelo vešči v smislu fine motorike. Asperger je skoraj vse
otroke opisal kot nespretne v smislu, da ne morejo sodelovati v skupinskih športih in imajo slabo
fino motoriko. Kanner je verjel, da se njegovi učenci najbolje učijo »mehansko«, Asperger pa je
govoril, da imajo njegovi pacienti sposobnost abstraktnega mišljenja (Milačić 2006, str. 36).
Milačić (2006, str. 37) je zapisala, da Asperger ni bil seznanjen s Kennerjevim prispevkom,
čeprav je sam uporabljal podoben termin v svojem opisu problematike otrok, ki jih danes
poznamo kot otroke z Aspergerjevim sindromom. Termin »Aspergerjev sindrom« je leta 1981
uvedla L. Wing, da bi z njim opisala osebe z znižanimi kognitivnimi zmožnostmi, ki niso
ustrezale Kannerjevemu opisu. Milačić (prav tam) je nadalje zapisala, da se lahko avtistična
motnja pojavi tudi pri posameznikih z visokimi intelektualnimi in ekspresivnimi govornimi
sposobnostni in ne le pri osebah z lingvističnimi ter intelektualnimi primanjkljaji.
Eden od razlogov različnega poimenovanja oseb s podobnimi karakteristikami je vzporedno delo
dveh avtorjev ob začetnem raziskovanju avtizma. Danes spektroavtistično motnjo oziroma
spekter avtizma, razlagamo kot širši pojem, ki obsega Aspergerjev sindrom. O spektru govorimo,
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ker se ne glede na to, da imajo vse osebe z avtizmom težave na treh glavnih področjih (socialna
interakcija, komunikacija, imaginacija), te od posameznika do posameznika izražajo drugače
(Smernice 2009). Aspergerjev sindrom ali aspergerjeva motnja je torej motnja avtističnega
spektra, za katero so značilne težave v socialnih interakcijah ter omejeno in ponavljajoče se
vedenje in zanimanje. Od drugih motenj avtističnega spektra se razlikuje po razmeroma
ohranjenem jezikovnem in spoznavnem razvoju. Pogosto sta prisotna tudi telesna nerodnost in
nenavadna uporaba jezika (Zveza NVO za Avtizem 2018).
Različni avtorji (Attwood 2007; Griffith idr. 2012, str. 237; Jurišić 2013, str. 75; Milačić 2006)
izpostavljajo ključne značilnosti oseb z Aspergerjevim sindromom, ki se kažejo kot primanjkljaji
na področjih socialne interakcije, verbalne in neverbalne komunikacije, igre in domišljije ter zelo
omejen izbor vedenja ali interesov. Težave na področju fleksibilnosti mišljenja se kažejo v tistih
situacijah, ko si oseba ne zna predstavljati alternativnih izidov situacij in ji je težko predvideti,
kaj se bo zgodilo »potem«. Težave imajo tudi pri razumevanju in interpretaciji misli, občutkov
ter dejanj drugih ljudi (Attwood 2007, str. 17). Težave s socialno komunikacijo se kažejo pri
izražanju na socialni in čustveni ravni. Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo težave z
razumevanjem gest, mimike in intonacije glasu. Poleg tega jim povzroča preglavice razumevanje,
kdaj se začne in konča pogovor. Najpogosteje uporabljajo zapletene besede in besedne zveze, ne
da bi vedeli, kaj pomenijo. Govorjeno pogosto razumejo dobesedno, zato imajo težave z
razumevanjem sarkazmov, metafor in šal. Čustev pri drugi osebi običajno ne znajo ustrezno
interpretirati in pogosto tudi sami navzven ne izražajo čustvenih stanj, ki jih doživljajo v različnih
situacijah (Zveza NVO za Avtizem 2018). Nekatere osebe z AS si močno želijo, da bi se družile z
drugimi, vendar ne vedo, kako naj to storijo, saj imajo težave pri sklepanju in ohranjanju
prijateljstva. Poleg težav s socialno interakcijo osebe z AS pogosto ne razumejo nenapisanih
»socialnih pravil«, ki so za večino od nas samoumevna (npr. izbira primerne teme pogovora).
Drugi ljudje jih dojemajo kot zmedene in nepredvidljive, zato se pogosto zaprejo vase in delujejo
nedostopno. Dajejo videz ravnodušnosti in se obnašajo neprimerno. Značilna je slaba sposobnost
rabe neverbalne komunikacije, neustrezna uporaba obrazne mimike, pogosto imajo nenavaden,
zijajoč pogled (Attwood 2007, str. 17-18).
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1.3.2 Aspergerjev sindrom v odraslosti in strategije pomoči
Posamezniki z Aspergerjevim sindromom imajo visoke sposobnosti v smislu visokega
inteligenčnega količnika (Milačić 2006, str. 42), medtem ko imajo na drugih, že prej opisanih
področjih težave. Delovanje osebe z AS se v različnih starostnih obdobjih razlikuje glede na
prisotnost različnih primanjkljajev. V obdobju odraščanja so bolj izraziti primanjkljaji, ki se
nanašajo na doživljanje samega sebe, na samostojno življenje in na vključevanje v širšo družbo
(Attwood 2007, str. 345). Oseba je lahko zelo občutljiva na kritiko, še posebej v zvezi s svojim
zunanjim videzom, socialnimi veščinami in drugimi lastnostmi, ki so zelo cenjene pri vrstnikih.
Fizične spremembe se pri mladostniku in odraslih z AS pojavijo v istem času kot pri vrstnikih,
vendar pa lahko do čustvenih sprememb, povezanih z odraščanjem, pride veliko kasneje in jih
doživljajo precej bolj zbegano (prav tam). Zato je včasih vloga osebnih asistentov ključna pri
pomoči odraslim osebam z Aspergerjevim sindromom.
Kot so pokazale raziskave (Milačić 2006, str. 108), vedenjske, kognitivne in socialne težave oseb
z AS ostajajo tudi v odraslosti. Različne težave se lahko izrazijo povsem različno v pogostosti in
intenzivnosti. Z učenjem v konkretnih situacijah in z načrtnim učenjem socialnih veščin lahko
težave vsaj delno odpravimo. Oseba z AS se je namreč primorana mnogih stvari, ki jih drugi
ljudje običajno usvojijo spontano, naučiti načrtno. Najpogosteje se jih naučijo kot pravila, kjer
gre za načrtno učenje nenapisanih pravil, kako se odzivati v določeni socialni interakciji, kako
prepoznati in izraziti posamezna čustva ter uspešno komunicirati z drugimi (prav tam).
Primanjkljaji, ki se pojavijo v odraslosti osebe z AS, se kažejo kot nezmožnost dojemanja
perspektive druge osebe, slabše razvita zmožnost empatije, neverbalne komunikacije in spretnosti
pogovarjanja, primanjkljaji na področju samostojnosti, slabša pozornost in organizacija,
primanjkljaji na motoričnem področju (Baker 2005; Milačić 2006).
Navedene primanjkljaje odraslih oseb z AS lahko osebni asistenti pomagajo izboljšati z uporabo
strategij pomoči oz. z uporabo različnih metod dela. Pri katerikoli uporabljeni metodi dela je
potrebno najprej dodobra spoznati osebo z AS, ugotoviti, kakšni so njeni primanjkljaji, kako se v
posameznih situacijah odziva, česa ne mara itd. Nato je potrebno strukturirati načrt pomoči.
Potrebno je oceniti, kateri vidik svetovanja je za osebo z AS ustrezen (individualno svetovanje,
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skupinsko delo ali kombinacija obeh) (Milačić 2006, str. 118-120). Osnova svetovanj je učenje
učinkovite komunikacije in socialno ustreznejših vedenjskih vzorcev za čim bolj samostojno
življenje.
Z učenjem in izobraževanjem odraslih oseb z AS lahko veliko pripomoremo pri zmanjševanju
težav. Eden izmed pristopov za zmanjševanje socialnih primanjkljajev je trening socialnih veščin,
kot npr. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication
handicapped Children). TEACCH je državni program Severne Karoline. Pristop TEACCH se
lahko uporablja od zgodnjega otroštva do pozne odrasle dobe in ne glede na izobraževalni
program. Gre za metodo dela, ki sta ga v zgodnjih 70. letih razvila dr. Eric Schopler in dr. Robert
Reichler (Autism Speaks 2018; Zveza za Avtizem 2018).
Primarni cilj TEACCH programa je priprava ljudi z avtizmom in Aspergerjevim sindromom na
bolj efektivno življenje in delo doma, v šoli in širši skupnosti. Zavzema se za povečanje
spretnosti in razumevanje oseb z AS in vzpostaviti bolj razumevajoče okolje, prilagojeno
posebnim potrebam oseb z avtizmom. V okviru programa se glede na njene potrebe osebi nudijo
fizična organizacija okolja, oblikovanje individualnega urnika, delovni sistemi in vizualno
strukturirane naloge. Fizična organizacija prostora pomaga osebi razumeti, kaj delamo kje.
Dnevni urnik ji pomaga razumeti, kam gre in katero aktivnost lahko tam pričakuje. Delovni
sistem ji pove, kaj, koliko, kako in v kakšnem zaporedju mora nekaj naredili in kaj se bo zgodilo
po končani aktivnosti. Vizualno strukturirana navodila omogočajo boljše razumevanje zahtev
(Milačić 2006, str.120-123).
Pristop torej omogoča številne prilagoditve okolja glede na zmožnosti osebe z AS, kar pomeni,
da lahko prilagoditve segajo od minimalnih prilagoditev (npr. na delovnem mestu) do obsežnejših
prilagoditev (npr. pri negi in skrbi zase). Kot smo že povedali, moramo najprej ugotoviti, kje se
pojavljajo težave: ali gre za težave izvršilnih funkcij in težave sekvencioniranja, težave
osredotočanja na detajle, ozke interese, težave multiple percepcije, težave teorije ume, težave
procesiranja informacij, težave časovne in/ali prostorske organizacije in motoričnega načrtovanja,
težave senzorne integracije (hiper- ali hiposenzibilnost) itd. Glede na vrsto in stopnjo izraženosti

34

teh in drugih težav ter glede na zmožnosti osebe ocenimo, koliko in kakšne prilagoditve okolja
bomo uvedli (Zveza za Avtizem 2018).
Primeri rabe TEACCH metode v vsakdanu se kažejo »kot nudenje check-liste oziroma seznama
pri nakupovanju ali pri jutranji rutini nege, nudenje slikovnega ali pisnega zaporedja korakov pri
umivanju oken, peki palačink ali pripravi zajtrka, označba polic v omari za orientacijo, kaj obleči
v kakšnem vremenu in letnem času, organizacija delovnega okolja, ki omogoča taktilno
preobčutljivi osebi večji osebni prostor ali vizualno občutljivi osebi temnejši prostor, organizacija
delovnega okolja z delovnim sistemom itd.« (Zveza za Avtizem 2018).
Za zmanjševanje socialnih primanjkljajev z metodo TEACCH učijo osebe z AS sposobnosti
prepoznavanja verbalnih in neverbalnih sporočil drugih, ustreznega odziva na ta sporočila,
sposobnosti vzpostavljanja in vzdrževanja pogovora. Učijo se očesnega stika, vzpostavljanja
socialnih odnosov, kako komunicirati v določeni situaciji, kako začeti pogovor, kaj je primerno
vpeljati v pogovor in kaj ni primerno (npr. kako presoditi, da nekaj ni primerno pripomniti, npr.
nekomu reči, da je debel). Učijo se nenapisanih pravil, razumevanja sarkazma in metafor. Učijo
se prevzemanja perspektive drugega. Tukaj se naučijo prepoznati, kako čustvena stanja drugih
vplivajo na njihovo vedenje. Naučijo se izražanja empatije in sodelovanja ter prosocialnega
vedenja. Prav tako se učijo reševanja problemov, kjer iščejo rešitve in alternative ustreznega
odzivanja, samokontrole, obvladovanja konfliktnih situacij ter samosprejemanja in tolerantnosti
do drugih (Scarpa, White in Attwood 2013, str. 38).
Poleg TEACCH metode pomoči poznamo še druge strategije pomoči, in sicer DIR Floortime,
PECS, Sonrise, ABA terapijo in Senzorno integracijo za osebe z avtizmom. Med metode pomoči
za osebe z Aspergerjevim sindromom poleg TEACCH metode umeščamo še vedenjsko
kognitivno terapijo in transakcijsko analizo (Zveza za Avtizem 2018; Praphatthanakunwong,
Kiatrungrit, Hongsanguansri in Nopmaneejumruslers 2018, str. 83; Donato, Shane in Hemsley
2014, str. 115-116). DIR Floortime, PECS, Sonrise, ABA terapija in Senzorna integracija so
strategije pomoči, ki so namenjene osebam s težavami na področju kognitivnega funkcioniranja,
komunikacije, senzornega zaznavanja, socialnega vedenja in prilagoditvenega vedenja (De
Rivera 2008 v Zveza za Avtizem 2018). V nadaljevanju se osredotočamo na vedenjsko
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kognitivno terapijo (VKT) in transakcijsko analizo (TA), saj se najpogosteje uporabljata kot
strategiji pomoči za odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom.
Vedenjsko kognitivna psihoterapija (VKT) je oblika psihoterapije, ki izhaja iz predpostavke, da
misli vplivajo na naša čustva, vedenje in telesne odzive. S spremembo mišljenja dosežemo
spremembo v vedenju. V terapiji se poskuša identificirati nefunkcionalne misli in vedenja ter jih
preoblikovati v bolj zdrave in koristne. Poudarek je na konkretnih aktualnih težavah tukaj in zdaj.
Posameznik je po končani obravnavi sposoben samostojno nadzorovati misli in razume, da so
misli tiste, ki sooblikujejo vedenje. Seveda ni dovolj, da zna posameznik zgolj nadzorovati misli.
Najpomembnejše je, da se v dejanskih situacijah spremeni tudi nezaželeno vedenje (Scarpa,
White in Attwood 2013, str. 38; Zveza za Avtizem 2018).
Pri zdravljenju se zato obravnava težave, ki so povezane z anksioznostjo, agresijo, vedenjem in
socialno kompetenco. Pri osebah z AS je značilno pomanjkanje fleksibilnosti v mišljenju in
reševanju problemov. Z VKT terapijo se spodbujajo alternativne strategije prilagodljivega
razmišljanja in s tem zagotovitev večje izbire možnosti. Z uporabo igre vlog in vedenjskimi
vajami lahko pomagamo posamezniku razumeti in ponoviti spretnosti, ki jih je pridobil. Pri igri
vlog je bistvena kontrola vedenja, kjer lahko določimo alternative za neproduktivne interakcije
(Milačić 2006; Scarpa, White in Attwood 2013, str. 30). Pri jezikovnih sposobnostih se težave
kažejo pri opisovanju njihovih misli in čustev v osebnem pogovoru, četudi ima oseba z AS
razumen in natančen besednjak, ki opisuje določeno globino. Pri tem se učijo uporabe izražanja
stopnje čustev z barometrom ali številčno oceno, ki nam pokaže intenzivnost čustvenih izkušenj.
V komuniciranje o notranjih mislih in občutkih se lahko vključijo tudi risbe, risanke ali kolaž.
Lahko se preko glasbe ali besedila razloži notranje misli osebe ali tudi skozi besedilno sporočilo
(Scarpa, White in Attwood 2013, str. 35-37).
Transakcijska analiza (TA) je celovita teorija osebnosti in sistemska psihoterapija za osebnostno
rast in doseganje osebne spremembe. Bistvena značilnost pristopa je, da na enostaven in
razumljiv način razlaga kompleksne koncepte in uporabnikom ponuja številna orodja, s pomočjo
katerih lahko razumejo in spreminjajo intrapsihične ter medosebne procese. Uporablja se za
obravnavo vseh oblik duševnih težav, od vsakodnevnih življenjskih problemov do globoke
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psihopatologije, kot je psihoza. Metode psihoterapije so uporabne pri delu s posamezniki,
skupinami, pari in družinami. Čeprav transakcijska analiza izvira iz psihoanalize, je ogromno
njenih metod in tehnik utemeljenih na kognitivno-vedenjski psihoterapiji, ki dokazano učinkuje
pri obravnavi oseb z Aspergerjevim sindromom. Pristopi transakcijske analize se učinkovito
uporabljajo tako pri mladostnikih in odraslih z Aspergerjevim sindromom kot tudi pri obravnavi
njihovih staršev, sorojencev ali drugih oseb, ki so kakorkoli povezane z osebo z AS. Velika
dodana vrednost transakcijske analize pri obravnavi avtizma je v tem, da večino konceptov
enostavno prikaže s slikami in diagrami. Transakcijska analiza namreč kompleksne duševne
procese razlaga na enostaven način in jih ponazori s slikami, ki so razumljive tudi osebam z
Aspergerjevim sindromom (Aleana 2016; Bala 1986, str. 235; Zveza za Avtizem 2018).
Večina sodobnih programov pomoči za osebe z AS temelji na zgoraj opisanih pristopih. Programi
so zasnovani na osnovi sodobnih vedenj o etiologiji avtizma in predpostavljajo, da je avtizem
biološko pogojen. Garry B. Mesibov (v Milačić 2006, str. 118; McPartland, Klin in Volkmar
2014, str. 350), eden od avtorjev programa TEACCH, meni da lahko individualno in skupinsko
psihoterapevtsko delo ogromno pripomore k osamosvajanju oseb z AS in pri spopadanju z
vsakodnevnim življenjem.
Omejitve omenjenih pristopov vidimo predvsem v tem, da osebe ne obravnavajo celostno, ampak
se osredotočajo na točno določene probleme in nudijo pomoč z vnaprej določenimi metodami in
tehnikami. Prav tako je učinkovitost pomoči odvisna od sodelovanja in motivacije obravnavane
osebe ter od strokovnosti in ustrezne usposobljenosti terapevta. Pomembno je tudi, da imajo
osebe z AS ob pravem času na voljo pravo obliko pomoči in da je ta vseživljenjska, kar lahko
predstavlja omejitev, saj je že s strani države in zakonodaje to težko zagotoviti.
Omenjeni pristopi so namenjeni osebam z AS, vendar je pomembno, da osebni asistent odraslih
oseb z AS pozna strategije pomoči in pristope, ki so namenjeni osebam z AS. S tem si bo osebni
asistent lahko tudi sam pomagal pri delu in bo lahko usmeril osebo z AS v pravo smer.
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1.3.3 Deinstitucionalizacija in osebna asistenca
Imamo veliko metod pomoči za osebe z AS, vendar pa, kot kaže raziskava, ki jo je izvedla The
National Autistic Society (NAS) v Veliki Britaniji, večina ljudi z AS preprosto ne prejme
podpore, ki bi jim lahko omogočila neodvisno življenje. Rezultati kažejo, da ima le malo ljudi z
AS delovno mesto ali živi v lastnem domu (Dowell 2007, str.14).
•

44 % odraslih, starih 25 let in več, še vedno živi doma. Od tistih, ki ne živijo doma, jih je
le 4 % popolnoma neodvisnih in 30 % jih živi v neki obliki podprtega stanovanjskega
centra.

•

Samo 9 % ljudi dobi možnost za usposabljanje o socialnih veščinah.

•

Samo 6 % odraslih je zaposlenih s polnim delovnim časom.

•

Četrtina (24 %) odraslih z AS sploh ne dela ali pa samo »pomaga zunaj hiše«.

•

Samo 38 % oseb z AS ima možnost deinstitucionalizirane oskrbe. Od tega je bila le 16 %
osebam z AS dejansko ponujena; drugi so se morali za to boriti (prav tam).

Macedoni-Lukšič idr. (2009, str. 33), Volkmar, Paul in Klin (2005, str. 201-208) navajajo
raziskave,2 ki so dokazale, da se večina oseb z AS težko znajde pri osamosvajanju in pri
samostojnem življenju. Večina jih živi v zavodu, bolnišnici ali doma pod oskrbo staršev.
Podobno je v raziskavi3 ugotovila Foden (2008), in sicer da skoraj polovica, to je 49 odstotkov
odraslih z avtizmom ali Aspergerjevim sindromom, še vedno živi s starši. V celoti je 70
odstotkov staršev poročalo, da njihov odrasel otrok z AS ne bi mogel samostojno živeti brez
podpore. Starši so navajali, da imajo njihovi otroci težave pri nakupovanju, pripravi hrane,
gospodinjskih opravkih in raznih plačilih. Zato so pomembni osebni asistenti, saj jim lahko
pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, širjenju socialne mreže, druženju, iskanju partnerja ipd.
Glede na to, da tuje raziskave kažejo, da imajo osebe z AS težave pri samostojnem življenju in v
odraslosti, živijo pri starših ali v raznih institucijah, lahko le sklepamo, da je situacija podobna

2

Avtorji raziskav o samostojnem življenju oseb z AS, ki jih navajajo raziskovalci (gl. Macedoni Lukšič idr. 2009):
Eisenberg 1956; Creak, Mitler, Gillies, Jukes 1966; Lockyer, Rutter 1970; Kanner 1973; DeMeyer, Norton, Allan,
Steele 1973; Lotter 1974; Newson, Dawson, Everard 1982; Rumsey, Rapoport, Sceery 1985; Gillberg, Steffenberg
1987; Szatmari, Bartolucci, Bremner, Bond, Rich 1989; Tantam 1991; Kobayashi, Murata, Yashinaga 1992; Venter,
Lord, Schopler 1992; von Knorring in Haglof 1994; Ballaban-Gil, Rapin, Tuchman in Shinnar 1995; Larsen in
Mouridsen 1997; Mawhood, Howlin, Rutter 2000; Howlin 2003.
3
V raziskavi je sodelovalo več kot 1.400 odraslih z AS, njihovi starši in vladni uradniki.
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tudi v Sloveniji, kajti podobnih raziskav za Slovenijo nismo zasledili. Bila pa je opravljena
analiza sistema institucionalnega varstva in možnost nevladnih organizacij zagotavljati storitve v
skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji (2015, str. 103), kjer je bilo
ugotovljeno, da so najpogostejše storitve, ki so ključne za podporo deinstitucionalizacije in
bivanja v skupnosti prav osebna asistenca, dnevni centri na področju oseb s težavami v duševnem
zdravju in stanovanjske skupine.
1. januarja letos se je začel uporabljati tudi nov zakon o osebni asistenci, ki pravi: »Osebna
asistenca je pomoč uporabniku pri vseh opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati
sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in zunaj doma, da
lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Osebna asistenca je pravica
in do nje so upravičeni vsi, ne glede na vrsto invalidnosti, če izpolnjujejo zakonsko predpisane
pogoje« (ZOA-A 2018). Najpomembnejša pogoja sta, da je uporabnik star od 18 do 65 let in da
potrebuje najmanj 30 ur osebne asistence tedensko (prav tam). Opažamo problem, da bi večina
oseb z AS potrebovala kratkotrajno dnevno asistenco (manj kot 30 ur na teden). To pomeni, da se
zato ne morejo potegovati za pridobitev osebnega asistenta. Poleg tega so kriteriji za ugotavljanje
upravičenosti do osebne asistence vezani tudi na gibalno oviranost, zato jih osebe z AS težko
dosežejo, čeprav imajo ovire na področju komunikacije, socialnih stikov itd.
Motnja avtističnega spektra se nanaša na skupino kompleksnih nevrorazvojnih motenj, za katere
so značilni ponavljajoči se vzorci vedenja, problemi s socialno komunikacijo in interakcijo.
Luştrea, Alghazi in Borca (2017, str. 57), kot tudi Baldwin, Costley in Warren (2014, str. 2440)
ugotavljajo, da je socialno-ekonomski učinek motenj visok zaradi stroškov povezanih z
zdravljenjem in oskrbo, ker so osebe z avtizmom večinoma nezaposljive in ker so najbolj
prizadeti posamezniki pogosto institucionalizirani.
Stanje osebe z avtizmom in Aspergerjevim sindromom se lahko začne slabšati, če niso deležni
obravnave, usmeritev in pomoči (Baker 2005, str. 8; Koegel, Ashbaugh, Koegel, Detar in
Regester 2013, str. 900). Vsak posameznik z AS potrebuje različno vrsto pomoči. Avtisti so
običajno odvisni od pomoči vse življenje in nekateri celo potrebujejo namestitev v instituciji.
Tisti z Aspergerjevim sindromom lahko živijo tudi samostojno. Vendar smo mnenja, da bomo
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potrebovali spremljevalce oz. osebne asistente, ki pomagajo in prevajajo med nevrotipičnim in
avtističnim svetom, dokler družba ne bo popolnoma sprejela in razumela avtistov. Osebni
asistenti odraslim osebam z AS so zelo pomembni, saj lahko pomagajo, da osebe z AS niso
odrinjene na rob družbe in se ne zaprejo v svoj svet, ampak jim pomagajo pri integraciji v družbo.
Deinstitucionalizacija ima pomembno vlogo za vzpostavitev sistema osebnih asistentov odraslih
oseb z AS. »Deinstitucionalizacija pomeni zapiranje totalnih ustanov in odpiranje služb v
skupnosti, ki so blizu ljudem in odgovarjajo na njihove potrebe« (Willer in Itagliata 1984 v
Rafaelič, Ficko in Flaker 2017, str. 185). Poleg tega gre tudi za spremembo odnosov med
strokovnjaki in uporabniki, za vključevanje in enakopravnost uporabnikov, za premik moči od
strokovnjakov in institucij k uporabniku. To je tudi »celosten proces načrtovanja preoblikovanja
ustanov, zmanjšanja njihovih kapacitet in/ali njihovega ukinjanja, s sočasnim vzpostavljanjem
služb v skupnosti, ki temeljijo na človekovih pravicah in standardih učinkovitosti« (UNICEF
2014 v Izhodišča deinstitucionalizacije 2015, str. 3).
Deinstitucionalizacija se je uveljavila kot globalna platforma in strategija najprej v zahodnem
svetu. Po uspešnih poskusih (v Italiji, Veliki Britaniji) se je proces prehoda v skupnost začel v
mnogih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Izkušnje kažejo na uspehe v večji kakovosti
življenja uporabnikov in boljšem počutju uporabnikov, večji vključenosti in bolj dejavnih
skupnostih (Izhodišča deinstitucionalizacije 2015, str. 3).
Procesi deinstitucionalizacije v Sloveniji potekajo že dolgo in skozi čas smo pridobili veliko
novih izkušenj, znanja, metod dela v skupnosti; razvili smo veliko novih oblik oskrbe (predvsem
vmesne strukture: stanovanjske skupine in dnevne centre). Po drugi strani pa je ostalo jedro
institucij nedotaknjeno (število ljudi, zaprt, od okolja ločen sistem, institucionalna skrbniška
kultura). Lahko bi rekli, da smo razvili tehnologijo deinstitucionalizacije, nismo pa vzpostavili
sistema (Izhodišča deinstitucionalizacije 2015, str. 4).
Kljub temu pa zasledimo trend k vključevanju in usposabljanju prostovoljcev, svojcev in lokalne
skupnosti za delo z odraslimi osebami z AS podobno kot na ostalih področjih
deinstitucionalizacije (osebe s posebnimi potrebami, starejši odrasli itd.). Tako damo možnost
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odraslim osebam z AS, da se same odločijo, ali bodo uporabljale podporne storitve doma ali v
instituciji, saj je bistvo deinstitucionalizacije prav to, da lahko uporabnik sam izbira med raznimi
storitvami in sam odloča o tem, kakšne naj bodo storitve, ki jih prejema (Rafaelič, Ficko in Flaker
2017, str. 191).
Zakonodaja trenutno omogoča štiri stopnje oskrbe: institucionalno oskrbo, oskrbo v vmesnih
strukturah, oskrbo v skupnosti (višje in nizke intenzivnosti) in denarne dodatke za oskrbo
(Izhodišča deinstitucionalizacije 2015, str. 4). Osebne asistente odraslih oseb z AS umeščamo v
skupnostne službe, nizke intenzivnosti, saj osebo spremljajo oz. so ji na voljo le občasno (nekaj
ur na teden). Skupnostne službe lahko ločimo med storitvami in programi nizke intenzivnosti.
Storitve so praviloma namenjene posamezniku; programi so skupinski in potekajo na določenem
mestu. Osebni asistenti odraslih oseb z AS delujejo tako, da so namenjeni posamezniku
(individualna druženja, pomoč) in skupini (organizirani dogodki, delavnice) (prav tam).
Slovenijo k deinstitucionalizaciji zavezujejo številni mednarodni dokumenti na ravni EU,
Evropskega Sveta in Združenih narodov. Vendar pa v Sloveniji še ni posebnih pravnih podlag
deinstitucionalizacije. Toda nacionalni program socialnega varstva eksplicitno usmerja v
deinstitucionalizacijo in napoveduje zmanjšanje institucionalnih kapacitet in veliko povečanje
služb v skupnosti v obdobju do 2020 (Izhodišča deinstitucionalizacije 2015, str. 4).

1.3.4 Programi usposabljanja osebnih asistentov in sistem osebne asistence
Fleming-Castaldy (2011, str. 1447) zapiše, da imajo osebe z Aspergerjevim sindromom pravico
biti vključene v družbo oz. imajo pravico do ustrezne pomoči. Zato se je v ZDA in po Evropi
(prav tam, str. 1447) in tudi v Sloveniji razvil sistem zagotavljanja osebnih asistentov. Da bi bili
osebni asistenti ustrezno usposobljeni, se je razvilo nekaj programov usposabljanja osebnih
asistentov za pomoč odraslim osebam z Aspergerjevim sindromom (Zveza NVO za avtizem
2018).
Center Kontura (2018) ima pripravljenih več programov izobraževanja in usposabljanja. Eden
izmed programov je tudi usposabljanje in zaposlovanje mentorjev za delo z invalidi in težje
zaposljivimi osebami. Društvo za spodbujanje socialne vključenosti Tudi jaz (2018) prav tako
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izvaja usposabljanja za prostovoljce, mentorje in druge strokovne delavce, saj želijo udeležence
usposabljanj opolnomočiti, da suvereno stopijo na področje dela, ali jih dodatno usposobiti na
področju, kjer delajo (npr. komunikacija, vodenje skupine, skupinska dinamika itd.). Inštitut za
avtizem in sorodne motnje (2018) je izvajal enoletno podiplomsko izobraževanje, ki je bilo
namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z odraslimi z AS (Projekt Zora 2016).
Izobraževanje osebnih asistentov je zelo pomembno, kot prikazuje tudi ameriška raziskava
(Schopp idr. 2007, str. 403) iz leta 2007. V omenjeni raziskavi so evalvirali program
usposabljanja osebnih asistentov. Cilj programa za osebne asistente je bil povečanje njihovih
znanj na področju zdravja in dobrega počutja. Osebni asistenti so v eksperimentalni skupini
sodelovali v šest urnem programu za usposabljanje. Rezultati so pokazali, da so osebni asistenti,
ki so sodelovali pri usposabljanju, čeprav je bilo to razmeroma kratko, povečali in razširili znanje
ter ga ohranili tudi do šest mesecev po usposabljanju v primerjavi z osebnimi asistenti, ki so bili v
skupini brez usposabljanja oz. v kontrolni skupini. Torej se z izobraževanjem vzpostavi boljše
razumevanje osebe z AS s strani osebnega asistenta, kar pripomore k njegovemu boljšemu
delovanju in tako tudi k boljšemu sistemu osebne asistence.
Odrasle osebe z AS lahko prejemajo pomoč od osebnih asistentov, mentorjev, staršev,
sorodnikov, prijateljev in od oseb, ki so jim blizu. Baldwin, Costley in Warren (2014, str. 2440)
ugotavljajo in potrjujejo obstoječe dokaze, da se odrasli z AS kljub svojim sposobnostim in
pripravljenosti za delo soočajo z znatnimi slabostmi na trgu dela ter pomanjkanjem razumevanja
in podpore pri zaposlovanju ter na delovnem mestu. V Avstraliji tako odrasle osebe z AS
prejemajo pomoč pri iskanju zaposlitve in pomoč na samem delovnem mestu, kjer osebi z AS
dodelijo mentorja, na katerega se lahko obrnejo ob morebitnih težavah. Tudi na Švedskem osebe
z AS prejemajo različne vrste pomoči. Simmeborn Fleischer (2012) opisuje pomoč pri študiju, ki
je osebam z AS omogočena na vsaki fakulteti. Oseba z AS na določeni fakulteti lahko zaprosi za
mentorja, ki ji bo pomagal pri socialnemu življenju: pomagal ji bo pri udeleževanju na različnih
krožkih, organiziral druženja, nudil pomoč pri navajanju na novo okolje, ji omogočil rutino itd.
Mitchell in Beresford (2014, str. 158) poudarjata, da kljub ponujeni strokovni pomoči osebe z AS
najbolj cenijo in upoštevajo pomoč staršev, saj le njim najbolj zaupajo.
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MacLeod (2007, str. 83) in Paula Johnston, ženska z Aspergerjevim sindromom, v članku
opisujeta, kako pomembna je funkcija specializiranih skupinskih srečanj za posameznike z AS,
kako pomembne so diskusijske in podporne skupine, namenjene predvsem mladim odraslim z
AS, ki so šele začeli s procesom osamosvajanja. Navajata, da je treba medsebojno podporo in
vzajemno učenje priznati kot pomemben cilj in da je treba načrtovati skupna srečanja prilagojena
potrebam oseb z AS in njihovi diagnozi. Po drugi strani, pa se Ploog, Scharf, Nelson in Brooks
(2013, str. 301) zavedajo, da večina otrok in mladih odraslih, vključno s tistimi z AS, kaže veliko
zanimanje za računalništvo, kar jih je vodilo v prepoznanje potencialov računalniške tehnologije
kot učinkovitega orodja pri terapiji in pomoči. Računalniško podprte tehnologije naj bi krepile
družbeni, komunikativni in jezikovni razvoj pri posameznikih z AS, vendar trdnih dokazov o tem
še ni. Kaže pa se, da se je večini oseb z AS lažje soočiti s tehnologijo kot pa s človekom in jim je
tako lahko tehnologija v večjo pomoč.
Kot ugotavljajo Koegel, Ashbaugh, Koegel, Detar in Regester (2013, str. 900), ima večina
posameznikov z AS željo po vključevanju v družabne dejavnosti, vendar jim socialne spretnosti
povzročajo izziv pri družbenih interakcijah, kar jim lahko povzroči občutek osamljenosti in
izolacije. Avtorji so ugotovili, da so s pomočjo mentorja oz. osebnega asistenta osebe z AS
povečale udeležbo na družabnih dogodkih. Bile so bolj zadovoljne z socialnimi izkušnjami in
medsebojnimi interakcijami. Izboljšave so bile vidne tudi na drugih ciljnih področjih, kot so
povečanje nestrukturiranih družbenih interakcij, boljše študijske ocene in lažje zaposlovanje
(prav tam).
Osnovni namen sistema osebne asistence za odrasle z AS je izboljšanje kakovosti njihovega
življenja, in sicer z vidika osebnega zadovoljstva, osebne rasti, medosebnih odnosov, socialne
vključenosti in psihološke podpore (Barthelemy idr. 2009, str. 19). Pri zagotavljanju sistema
osebne asistence in drugih podpornih programov za osebe z AS je ključna vladna politika, ki
zagotavlja možnosti za izvajanje usposabljanj osebnih asistentov in hkrati spremlja uresničevanje
le-teh. Mnogo držav je v ta namen razvilo smernice za obravnavo oseb z AS (nekatere države
znotraj Evrope in kot tudi v svetu) (Autism Europe 2018; Autism Speaks 2018). Večina smernic
obravnava osebe z AS v vseh starostnih obdobjih. Nekje obravnavajo tudi sistem usposabljanja
spremljevalcev oz. osebnih asistentov za osebe z AS. Anglija je leta 2010 na primer sprejela
43

strategijo, ki je naravnana na obravnavo odraslih oseb z AS, kjer poudarjajo razširjeno in
izpopolnjeno usposabljanje strokovnih delavcev, predvsem tistih, ki delajo v zdravstvu in
socialnem varstvu (NAS 2018).
V ZDA imajo že od leta 1996 organizacijo za odrasle osebe z avtizmom AANE »The Asperger/
Autism Network«, ki je specializirana za različne vodene skupine. Na njihovi spletni strani lahko
najdemo svetovanja za odrasle, podporne skupine, socialne, rekreativne skupine ipd. Imajo tudi
skupine, ki povezujejo osebe z Aspergerjevim sindromom po posebnih interesih. Organizacija
ponuja tudi program za obvladovanje vsakodnevnega življenja za odrasle osebe z Aspergerjevim
sindromom (AANE 2018). Zaposleni v AANE so strokovni socialni delavci in vzgojitelji s
strokovnim znanjem o avtizmu in Aspergerjevem sindromu. Delo na AANE vpliva na osebno
raven, saj ima veliko njihovih zaposlenih otroke, sorodnike ali prijatelje z AS ali pa imajo celo
sami Aspergerjev sindrom. Kot neprofitno podjetje so odvisni od prizadevanj številnih
prostovoljcev, ki pomagajo pri različnih administrativnih, kliničnih, tehničnih projektih in
projektih zbiranja sredstev (AANE 2018).
V Veliki Britaniji že več kot 50 let deluje organizacija »National autistic society« (NAS 2018), ki
poleg podpornih in socialnih skupin ponuja tudi veliko drugih vrst podpore za osebe z AS.
Organizacija ponuja mnogo možnosti, na primer, da si oseba z AS lahko sama pomaga preko
različnih vrst izobraževanj, nudi praktične informacije, kje lahko osebe z AS najdejo pomoč v
svojem domačem kraju. Ponujajo tudi možnost asistence na domu ali v stanovanjski skupnosti
(Voxalia 2015, str. 15). Strokovnjake, ki delajo z osebami z AS, tudi usposabljajo. Usposabljanja
vključujejo izobraževalne tečaje, konference, svetovanje in akreditacijski program za avtizem
(Autism Accreditation Programme). Ponujajo tudi podporo delodajalcem, ki pomagajo pri
vključevanju oseb z AS na delovno mesto (NAS 2018).
Med raziskovanjem nismo zasledili, kako poteka usposabljanje za osebne asistente v ZDA ali v
Veliki Britaniji, medtem ko imajo na Švedskem (Clevnert in Johansson 2010) osebni asistenti
različna izobraževanja in usposabljanja, kjer so potrebne tudi predhodne izkušnje. Vendar pa
osebni asistenti na Švedskem trenutno še ne potrebujejo formalnega usposabljanja ali potrdila oz.
licence. Kljub temu imajo različne tečaje (srednješolske, univerzitetne) za tiste, ki želijo delati
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kot osebni asistent. Usposabljanje osebnih asistentov in strokovnih delavcev na Švedskem
poteka preko Združenja za Avtizem in Aspergerjev sindrom (Autism & Aspergerförbundet
2018). Združenje je bilo ustanovljeno leta 1973 in deluje kot nevladna organizacija, ki si
prizadeva ustvariti boljše pogoje za otroke, mladino in odrasle z avtizmom in Aspergerjevim
sindromom. Izobraževalni center (Utbildningscenter Autism AB) nudi strokovnjakom, osebam z
AS in njihovim družinam razna usposabljanja. Poleg običajnega dela izvajajo tudi več projektov;
nekatere od njih tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami. Financiranje večinoma poteka
preko državnih subvencij in Nacionalnega sklada za dedovanje (Allmänna Arvsfonden) (Autism
& Aspergerförbundet 2018).
Ob pregeldu smernic za obravnavo odraslih oseb z AS in raznih spletnih strani (AANE 2018;
Autism & Asperger Förbundet 2018; NAS 2018) lahko sklenemo, da imajo sistem osebnih
asistentov v Veliki Britaniji, na Švedskem in v Združenih državah Amerike veliko bolj razvit kot
v Sloveniji. To nas je vodilo v raziskovanje usposabljanja in učenja osebnih asistentov odraslih
oseb z AS v Sloveniji.
Osebni asistenti preko usposabljanja in procesov informalnega učenja oblikujejo kompetence
skozi prostovoljno delo z odraslimi osebami z AS. Za učenje osebnih asistentov so pomembne
izkušnje, ki morajo biti pospremljene z refleksijo. Izkušnjo, ki jo prostovoljci pridobijo pri delu z
osebami z AS, kritično ovrednotijo preko refleksije. Ta je lahko del osebnega dialoga (refleksivni
dialog s sabo) ali del organiziranih razprav v skupini. Osebni asistent si s transformativnim
učenjem pridobi, oblikuje ali spremeni prepričanja, poglede in razmišljanja, stališča in vrednote
ter veščine. Proces transformativnega učenja in procesi organiziranega usposabljanja vodijo v
formiranje kompetenc, ki smo jih opredelili kot dinamične konstrukte. Posameznik skozi proces
transformativnega učenja in organiziranega usposabljanja razvija tudi socialno identiteto
osebnega asistenta.
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2. Empirični del
Osebni asistenti odraslih oseb z AS v procesu transformativnega učenja (Mezirow 2009) razvijajo
kompetence in identiteto. V teku usposabljanja in učenja se srečujejo s prelomnimi dogodki,
avtentičnimi situacijami, dilemami in novimi izkušnjami. Prelomni dogodki, avtentične situacije
in nove izkušnje vplivajo na strukturo kompetenc, vlogo osebnega asistenta in na njegovo
identiteto. Identiteta je nenehno izpostavljena procesom spreminjanja, saj posameznik vse
življenje oblikuje in ustvarja svoje znanje in identiteto (Sinnott 2017; Tennant 2012, str. 152).
Temeljni raziskovalni problem v pričujoči nalogi je osredotočen na informalno učenje iz izkušenj
in učenje v organizirani obliki usposabljanja. Oboje je povezano s projektom za razvoj osebne
asistence odraslim z AS, ki se je v Sloveniji prvič dogajal v letih 2015 in 2016. Septembra 2017
se je usposabljanje ponovilo v nekoliko okrepljeni in razširjeni obliki. V takrat organizirano
usposabljanje se je vključilo 12 prostovoljcev, vendar usposabljanje ni bilo posebej ovrednoteno.
Po pregledu tovrsnih raziskav v tujini ugotavljamo, da tudi v tujini ni bilo izvedenih posebnih
raziskav o usposabljanju odraslih za izvajanje prostovoljstva za odrasle osebe z AS. Identificirali
pa smo nekaj raziskav o osebnih asistentih za osebe z duševnimi motnjami in osebe s posebnimi
potrebami (Batavia idr. 2001; Fleming-Castaldy 2011; Schopp idr. 2007). Na nekaterih področjih
so njihove ugototovitve relevantne tudi za osebne asistente odraslih oseb z AS.
Na osnovi teh raziskav (gl. Duguid, Mündel, Schugurensky 2013; Findeisen 2012) ugotavljamo,
da je prostovoljno delo zelo pomembno za učenje prostovoljcev in razvoj njihovih kompetenc. V
naši raziskavi nas zato zanima, kako so osebni asistenti odraslih oseb z AS doživljali svojo
izkušnjo v procesu usposabljanja, kako so doživljali svojo vlogo in kako so se spoprijemali z
izkušnjo biti asistent odrasli osebi z AS.

2.1 Namen in cilji raziskave
Ker je področje usposabljanja osebnih asistentov v Sloveniji relativno novo in po našem vedenju
še ni bilo raziskano, je namen naše raziskave spoznati, kako poteka usposabljanje. Mrežo osebnih
asistentov za odrasle osebe z AS je začela Zveza NVO za avtizem razvijati leta 2015. Tako se je
vzpostavil projekt usposabljanja oseb z Aspergerjevim sindromom, njihovih družinskih članov,
spremljevalcev in osebnih asistentov, sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje.
Izhajali smo iz teze, da se osebni asistenti odraslih oseb z AS med svojim delovanjem učijo v
programih organiziranega usposabljanja in informalno. Za interpertacijo učenja smo izbrali
teorijo transformativnega učenja.
Namen raziskave je ugotoviti, kako poteka transformativno učenje pri osebnih asistentih
odraslih oseb z AS. Zanima nas, kako asistenti odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom
razvijejo svoje kompetence.
Cilji raziskave so povezani z organiziranim usposabljanjem in z informalnim izkustvenim
učenjem. Ugotoviti želimo:
(a) na kakšen način so se ozavestile potrebe odraslih oseb z AS oz. kako so prostovoljci
spoznavali potrebe odraslih oseb z AS,
(b) kako je organizirano usposabljanje osebnih asistentov odraslih oseb z AS in ali je
usposabljanje preko Zveze NVO za avtizem zadostna in učinkovita podpora za njihovo
delovanje,
(c) katere kompetence razvijajo in potrebujejo osebni asistenti pri delu z osebami z AS,
(č) kako se transformirajo stališča in vrednote osebnih asistentov,
(d) kakšne so aktivnosti osebnih asistentov, kjer se učijo samostojno in
(f) kako se osebi asistenti odraslih oseb z AS soočajo z morebitno nesuverenostjo pri delu.
Glede na namen in cilje smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja, ki smo jih razvrstili v
dve skupini:
(a)vprašanja, povezana s programi za usposabljanje (neformalno izobraževanje),
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RV 1: Na kakšen način so se ozavestile potrebe odraslih oseb z AS po mnenju vprašanih?
Kako so prostovoljci spoznavali potrebe odraslih oseb z AS?



RV 2: Kako je organizirano usposabljanje osebnih asistentov odraslih oseb z AS? Ali je
usposabljanje za osebne asistente preko Zveze NVO za avtizem, zadostna in učinkovita
podpora za njihovo delovanje?



RV 3: Katere kompetence po mnenju vprašanih razvijajo osebni asistenti pri delu z
osebami z AS? Katere kompetence bi po mnenju vprašanih potrebovali osebni asistenti
odraslih oseb z AS?

(b)vprašanja, povezana z učenjem ob delovanju (informalno učenje).


RV 4: Kako so se (po mnenju vprašanih) skozi izkušnjo transformirala stališča in
vrednote osebnih asistentov?



RV 5: Kakšne so aktivnosti osebnih asistentov pri delu z odraslimi osebami z AS, iz
katerih se (po njihovem mnenju) učijo samostojno?



RV 6: Kako se osebni asistenti soočajo z (morebitno) nesuverenostjo pri delu z odraslimi
osebami z Aspergerjevim sindromom?

2.2 Metodologija raziskave
2.2.1 Opis raziskovalne metode
Pri raziskovanju so nas zanimala subjektivna doživetja izkušnje prostovoljnega dela v povezavi z
oblikovanjem kompetenc za delo z odraslimi z AS, zato smo uporabili kvalitativno metodologijo,
saj ta raziskovalni pristop poudarja proučevanje subjektivnih doživetij posameznika in pomenom,
ki jih posameznik ob izkušnjah ustvarja (Merriam in Tisdell 2016, str. 24; Vogrinc 2008, str. 14).
Pri raziskovanju transformativnega učenja osebnih asistentov odraslih oseb z AS smo uporabili
osebne pripovedi (polstrukturirani intervjuji) in preko njih

dobili vpogled v

delovanje in

kontekst izbranega pojava (Kordeš in Smrdu 2015, str. 15). Kot opisuje Mesec (1998, str. 23–26),
so osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi.
Sledili smo Creswellu (2014, str. 185) in gradivo obdelali ter analizirali na besedni način, brez
uporabe merskih postopkov in brez operacij s števili. Potek kvalitativnega raziskovanja smo
organizirali po naslednjih korakih:
● zbiranje podatkov,
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● analiza in kodiranje podatkov, pomembnih za opis in razumevanje teme,
● interpretacija pomena informacij na osnovi osebne refleksije in preteklih raziskav ter
● zaključno poročilo, ki vključuje razmislek o osebni pristranskosti in fleksibilni strukturi
(Creswell 2014; Kordeš in Smrdu 2015, str. 21).

2.2.2 Opis postopka zbiranja podatkov
Podatke smo zbirali na dva načina. Upoštevali smo načelo triangulacije na ravni zbiranja
podatkov (Flick 2009; Merriam in Tisdell 2016, str. 245).
V naši raziskavi smo uporabili dva načina za zbiranje podatkov:
(a) nestrukturirano opazovanje med potekom usposabljanja osebnih asistentov odraslih oseb z AS
(osebna izkušnja avtorice) in
(b) spraševanje (intervjuji).
Nestrukturirano opazovanje z udeležbo je potekalo v mesecu novembru 2018. Udeležili smo se
uvodne interaktivne delavnice v programu usposabljanja in še dveh predavanj za osebne asistente
odraslih oseb z AS. Prvi del podatkov je bil zbran v času od 16. novembra do 30. novembra 2018
in je bil zabeležen kot dnevniški zapis (primer je v prilogi 4). Osebno doživetje raziskovalke in
nestrukturirano opazovanje je vplivalo na oblikovanje raziskovalnih vprašanj in vprašanj za
intervju. Dnevnik avtorice, v katerega si je zapisovala potek dela usposabljanja in opažanja
usposabljanja osebnih asistentov odraslih oseb z AS, je bil napisan kot oblika opisnih terenskih
zapiskov, sledeč metodološkim napotkom pri pisanju zapiskov ob raziskovanju učenja v
vsakdanjem življenju (Muršič 2011, str. 90).
Za zbiranje podatkov v drugi fazi je bil uporabljen polstrukturirani intervju (glej Prilogo 1).
Intervjuje smo izvedli decembra 2018 in januarja 2019. Intervjuji so bili opravljeni z vsako
intervjuvanko posebej (na različnih lokacijah, ob različnem času in glede na časovno uskladitev).
Čas trajanja intervjuja je bil približno eno uro. V nekaterih primerih se je pogovor tudi podaljšal.
Osebne asistentke smo predhodno po e-pošti obvestili o namenu intervjuja in dobili dovoljenje
(informalno soglasje), da intervju posnamemo. Pred samim intervjujem so bila vprašanja
predstavljena intervjuvanki. Pogovor je potekal s postavljanjem zapisanih/pripravljenih vprašanj
in z vmesnimi spodbudnimi vprašanji ter s pojasnjevanjem nekaterih vprašanj.
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Pri postavljanju vprašanj v intervjuju je pomembno, da spraševalec usmerja intervjuvanca z
vprašanji in mu hkrati pusti, da prosto pripoveduje. Poleg tega mora raziskovalec ozavestiti svojo
odgovornost do sodelujočih v raziskavi. Prav zato je pomembno, da se raziskovalec zaveda
vplivov svojih izkušenj na postavljanje vprašanj. Potrebno je slediti načeloma soglasja in
zaupnosti. Soglasje se nanaša na načelo svobodne izbire za sodelovanje v raziskavi, zato smo
vsem intervjuvankam zagotovili, da lahko odstopijo od raziskave, kadar želijo. Zagotovili smo
jim tudi anonimnost in zaupnost. Odločitev intervjuvank je slonela na ustrezni informiranosti,
zato govorimo o informirani odločitvi. To pomeni, da so bile sodelujoče dobro informirane o
raziskavi v procesu raziskovanja in da so vedele, da imajo možnost kadarkoli prekiniti
sodelovanje v raziskavi (tudi sredi intervjuja ali po zaključku intervjuja).

2.2.3 Opis vključenih v raziskavo
Kvalitativne raziskave navadno vključujejo manjše število enot raziskovanja (to so lahko
sogovorniki ali izbrani primeri), ki jih lahko poimenujemo kot vzorec (Flick 2009, str. 114).
Intervju smo naredili s petimi osebami, ki so osebne asistentke odraslim osebam z Aspergerjevim
sindromom. Vse asistentke so ženskega spola, mlajše od trideset let in so študentke družboslovja
(andragoške, pedagoške in psihološke smeri). Vse so se v program vključili brez predhodnih
izkušenj za delo v vlogi osebnega asistenta odraslih oseb z AS.
Oznaka

Starost

Spol

Študij

Ime osebe z AS

Tjaša

29 let

ženski

Andragogika

Ana in Blaž

Darja

24 let

ženski

Psihologija

Nada

Ema

24 let

ženski

Sociologija

(izmišljeno ime)

in Rok

andragogika
Katarina

20 let

ženski

Pedagogika

in Katja

andragogika
Petra

22 let

ženski

Specialna

in Tina

rehabilitacijska
pedagogika

Tabela 1: Intervjuvanke
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V nadaljevanju prikaza podatkov in pri interpretaciji so osebne asistentke označene z zgoraj
dodeljenimi, izmišljenimi imeni.

2.2.4 Opis postopkov obdelave podatkov
Zbrano gradivo je v besedni obliki, zato je zanj značilna besedna analiza brez uporabe merskih
postopkov (Merriam in Tisdell 2016; Mesec 1998, str. 26).
Intervjuje smo zapisali (primer je v Prilogi 3)4 in analizirali s tehniko kodiranja (Priloga 2).
Podatke smo obdelali s postopkom kvalitativne analize podatkov (Mesec 1998, str 103).
Mesec (1998, str. 106) opisuje proces kodiranja kot odprto kodiranje, ki vsebuje tri različne
postopke:
1.

pripisovanje pojmov empiričnim opisom,

2.

združevanje sorodnih pojmov v kategorije,

3.

analizo značilnosti pojmov in kategorij.

Postopek kvalitativne analize smo razdelili na več korakov. Najprej smo posnete intervjuje kot
osnovno empirično gradivo prepisali in nato po posameznih transkriptih razčlenili in segmentirali
besedila na sestavne dele, tako da smo dobili enote kodiranja. Enotam kodiranja smo pripisali
pojme, za katere smo presodili, da ustrezajo raziskovalnim vprašanjem raziskave (prav tam).
V prvem krogu procesa kodiranja smo torej pripisali pojme. Iz empiričnih opisov smo oblikovali
pojme. V drugem krogu procesa kodiranja smo določili, katere dele besedila bomo analizirali v
nadaljevanju in katere dele besedila bomo izpustili iz nadaljnje analize. V našem primeru smo
večino besedila zapisov iz intervjujev uporabili pri analizi tudi v drugem krogu kodiranja. Dele
besedila, ki smo jim pripisali iste pojme, smo zbrali in organizirali z oznakami kategorij.
Posamezne kategorije smo nato združili v teme (prav tam).

4

Zaradi varovanja osebnih podatkov intervjujev ne objavljamo v prilogi. Posnetki in zapisi so za raziskovalne
namene dosegljivi pri avtorici raziskave.
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2.3 Prikaz rezultatov in interpretacija
Podatke bomo prikazali tako, da bomo sledili raziskovalnim vprašanjem. Pri vsakem
raziskovalnem vprašanju bomo izpostavili temo in kategorije, ki so nastale ob združevanju
pojmov. Interpretacijo ugotovitev bomo začeli z analizo teme »potek dela in pomoč osebne
asistentke«, kjer bomo analizirali naloge osebne asistentke, njen potek dela z odraslo osebo z AS
in njeno pomoč, ki jo nudi odrasli osebi z AS. Iz splošnih nalog osebne asistentke se bomo
osredotočili na razmisleke osebnih asistentk o potrebnih »kompetencah osebnih asistentov«, ki
jih potrebujejo za opravljanje svojega dela z odraslimi osebami z AS. »Proces transformativnega
učenja« je naslednja tema, kjer bomo analizirali potek učenja osebnih asistentov po Mezirowem
modelu učenja. Tema »organizacija usposabljanja« razlaga o organizaciji neformalnega
izobraževanja in možnih izboljšavah organiziranega izobraževanja in srečanj za osebne asistente.
Predstavili bomo, kako se osebne asistentke učijo informalno in na koncu bomo interpretirali,
kako se osebne asistentke »soočaljo s težavami pri svojem delu« in kako jih rešujejo.

Raziskovalno vprašanje 1:


Na kakšen način so se ozavestile potrebe odraslih oseb z AS po mnenju vprašanih? Kako
so prostovoljci spoznavali potrebe odraslih oseb z AS?

2.3.1 Tema: Potek dela in pomoč osebne asistentke
Kategorije: Odkrivanje šibkih točk in določitev pomoči; naloge osebnih asistentov.

2.3.1.1 Odkrivanje šibkih točk in določitev pomoči
Delo vsakega osebnega asistenta se je začelo s spoznavanjem osebe z AS, z odkrivanjem in
določevanjem »šibkih točk«5 odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom. Osebne asistentke so
osebo z AS najprej spoznale tako, da so prepoznavale šibke točke, na katerih bi bilo potrebno
delati, kar razumemo kot potrebe odraslih ljudi z AS, ki vodijo tudi v potrebe po izobraževanju
prostovoljcev. Spoznavanje je potekalo preko individualnih ali skupinskih druženj z odraslimi
osebami z AS. Na primer, skozi družabno igro si lahko spoznal osnovne poteze posameznika
(npr. ali vzpostavlja očesni stik, ali teži k sodelovanju v skupini ali pa se raje drži zase in redko
5

Uporabljamo besedno zvezo »šibke točke«, ker se ta pogosto uporablja v pogovorih. Gre za spoznavanje ključnih
potreb, pri katerih lahko prostovoljci odrasli osebi z AS pomagajo tako, da ne posegajo v njihovo dostojanstvo,
osebne pravice.
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komunicira s soigralci). Griffith idr. (2012, str. 237) ugotavljajo, da imajo osebe z Aspergerjevim
sindromom težave na treh glavnih področjih, in sicer imajo težave s socialno komunikacijo in
interakcijo ter težave na področju fleksibilnosti mišljenja. Podobno v intervjujih potrdijo tudi
intervjuvanke. V nadaljevanju navajamo nekaj izjav:
»Pri obeh je bila ta šibka točka, socialna vključenost, komunikacija z družbo. Se mi zdi,
da nimajo tega občutka varnosti, zato morajo velikokrat imeti nekoga zraven, da bi lahko
bili suvereni.« (Tjaša)
»Ja jaz njemu pomagam največ pri komunikaciji z okolico, to se pravi z uradnimi osebami
...pa v bistvu največ pomoči rabi v navezovanju stikov z drugimi ljudmi.« (Ema)
»Pri njej je tko, na prvi pogled se vidi, da je očesni stik, tako da ga ne drži najbolje in
kdaj pri kakšnem izražanju mogoče...« (Petra)
Tjaša je skozi proces usposabljanja osebnih asistentov delala z dvema osebama z AS in je pri
obeh prepoznala težave na področju socialne vključenosti, komunikacije z družbo in občutka
varnosti. Njena izkušnja je, da osebe z AS običajno niso socialno vključene v družbo, imajo slabo
komunikacijo z družbo in nimajo občutka varnosti. Da so lahko suvereni, potrebujejo podporo
osebnega asistenta.
»Ker isto pr Blažu sem dobila občutek pri kakšni stvari, da je zelo pomemben da sem jaz
tam zraven ko on govori in podobno pri Ani, ona vedno čaka na moj korak.« (Tjaša)
Tudi Darja je izpostavila, da njena uporabnica potrebuje podporo osebnega asistenta. Tako se je
Nada počutila bolj samozavestno pri opravljanju svojih obveznostih (na pošti, banki, v trgovini).
Darja je odkrila, da ima Nada težave pri socialnem vključevanju v družbo in pri interakciji z
družbo. Petra pa je pri svoji uporabnici opazila, da ima slab očesni stik in slabše izražanje, da je
neorganizirana in zelo direktna. Pomoč ji je nudila na prehodu iz sredne šole na fakulteto, in sicer
pri urejanju statusa študenta s posebnimi potrebami in urejanju mesečne vozovnice. Prav tako se
dobivata z namenom druženja. Ema je povedala, da Rok potrebuje pomoč pri komunikaciji z
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okolico, z uradnimi osebami in pomoč pri navezovanju stikov. Kot zanimivost lahko izpostavimo
ugotovitev Eme, ki je povedala, da je njen uporabnik Rok sam izpostavil svoje težave in povedal,
kje potrebuje pomoč.
»V bistvu je on sam povedal in izrazil željo, ko sem ga vprašala kje rabi pomoč, saj to se
sami zelo dobro zavedajo, kje imajo težave.« (Ema)
Tudi Katarina je povedala, da je njena uporabnica sama izrazila željo o tem kje potrebuje pomoč,
in sicer pri nakupovanju v trgovini in urejanju birokratskih stvari. Šibko točko, ki jo je Katarina
pri uporabnici opazila in jo tudi izpostavila, je pomanjkanje mentalizacije (teorije uma) oz.
razmišljanja o sebi. Kot pravi Milačić (2006, str. 50), osebe z avtizmom težko razumejo svoja in
tuja duševna stanja ter težko razumejo stališča drugih, kar lahko pripelje do težav pri
komunikaciji; ne razumejo figurativnega jezika, na primer metafor, ironije ali sarkazma.
Povzamemo lahko, da so osebne asistentke na začetku svojega dela morale določiti tiste točke
osebe z AS, kjer potrebuje pomoč. Tjaša, Petra in Katarina so povedale, da so lahko že preko
obnašanja osebe z AS določile, kje potrebujejo pomoč. Darja in Ema pa sta to z večjo gotovostjo
določili šele skozi pogovor z uporabnikoma. Mnenja o določitvi točk pomoči si nasprotujejo.
Tjaša je dejala, »da ti osebe z AS ne znajo povedati točno, kje tiči problem in ti pri kakšni stvari
lahko samo prišepnejo.« Po mnenju Eme in Darje pa lahko osebe z AS povedo, kje potrebujejo
pomoč. Mnenja osebnih asistentk so si vrjetno nasprotna zaradi različnih izkušenj z osebam z AS.
Predvidevamo, da na to vpliva tudi starost oseb z AS, saj sta Nada in Rok veliko starejša od Ane,
Katje in Tine in se bolj zavedata svojih težav. Poleg tega ima Ana še selektivni mutizem6 in zato
ne govori, kar je še dodaten razlog, da težje izrazi oz. težje spregovori o svojih problemih.

2.3.1.2 Naloge osebnih asistentov
Naloge oziroma potek dela osebnih asistentov se razlikujejo. Osebni asistenti prepoznajo različne
težave pri osebi z AS, saj se te razlikujejo med seboj in potrebujejo drugačno pomoč. To

6

»Selektivni (ali elektivni) mutizem je redka, a zelo kompleksna motnja, ki se pojavi pri manj kot 1 % otrok in
prizadene več deklic kot dečkov. Ti otroci so sposobni oblikovati govor, vendar so v določenih socialnih situacijah
preprosto tiho in ne govorijo. Tak otrok govori le s poznanimi ljudmi, v že poznanih okoliščinah« (Dimic 2004).
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ugotovitev so potrdile tudi intervjuvanke. Izpostavljale so različne naloge in različne vrste
pomoči, ki so jih nudile osebi z AS. Edina skupna točka so bila druženja. Vse asistentke so imele
nalogo, da se s svojimi osebami z AS tudi neformalno družijo, saj je bil to prvotni cilj programa
za usposabljanje osebnih asistentov. Kljub temu so imele različne naloge. Tjašina naloga je bila,
da je Ano učila, kako priti samostojno z avtobusom od doma do šole in obratno. Ema je učila
Roka, kako pristopiti do ljudi in začeti pogovor. Petra je učila Tino, kako se organizirati. Darja in
Katarina pa sta učili svoji uporabnici samostojnosti pri nakupovanju živil v trgovini ter
samostojnosti pri opravljanju obveznosti na pošti in banki. Navajamo en primer odgovora:
»Učila sem jo tudi, da preden gre v trgovino, da si mora listek napisati, kaj točn bo kupila
in kaj rabi in da kupi samo, kar je napisano na listku… No, pa tudi, če je bilo treba kdaj
kej na pošto ali pa na banko, sem ji tudi pomagala.« (Darja)
Kot ugotavljajo Griffith idr. (2012, str. 238), je avtizem »spekter motenj«, saj to stanje vpliva na
osebe na različne načine. Primanjkljaji, ki se najpogosteje pojavljajo v odraslosti osebe z AS, se
kažejo kot nezmožnost dojemanja perspektive druge osebe, slabše razvita neverbalna
komunikacija, primanjkljaji na področju samostojnosti in slabša organizacija (Baker 2005).
Vendar vsaka oseba z AS drugače procesira informacije in drugače deluje, zato se je potrebno
vsaki osebi z AS prilagoditi in ji nuditi pomoč tam, kjer jo potrebuje. Vendar pa, kot smo opazili
pri določevanju šibkih točk oseb z AS, lahko imenujemo skupne imenovalce, kje oseba z AS
najbolj potrebuje pomoč. Torej v našem primeru pri druženju, s pomočjo katerega se socialno
integrira v družbo in je v interakciji oz. komunikaciji z družbo. Ker je naša raziskava povezovala
neformalno izobraževanje in informalno učenje, lahko iz pripovedi o doživljanju srečanj z
odraslimi z AS sklepamo tudi glede izobraževalnih potreb prostovoljcev. Te ugotovitve so vir za
pripravo programov krajših ali daljših usposabljanj.
Potrebe odraslih oseb z AS so osebni asistenti ozaveščali tako, da so samostojno poskusili
določiti »šibke točke« svojega uporabnika ter pri tem oblikovati načrt pomoči. Pred tem pa je bilo
potrebno dodobra spoznati osebo z AS, ugotoviti, kakšni so njeni primanjkljaji, kako se v
posameznih situacijah odziva, česa ne mara itd. šele nato so strukturirali načrt pomoči. Iz
pripovedi intervjuvank izvemo, da so si načrt pomoči oblikovale preko lastne presoje s pomočjo
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literature, nasvetov, prebranega na spletu, s pomočjo tega, kar je bilo predstavljenega na uvodnih
predavanjih ipd. Načrt pomoči se je dopolnil tudi z mentorjevimi predlogi ter komentarji.
»Da sm šla pa te knjige brat pa gledat filme je blo pa to zgolj in samo iz moje
radovednosti in zanimanja in pa tud k so mi na intervizijah priporočile in na začetnih
predavanjih so svetoval neke knjige. Ampak ja bolj zato, ker me to področje zanima in
sem hotla vedt čimveč in ne zato k bi se počutla nesposobno za to delo.« (Ema)
»Najboljši vir učenja je še vedno uporabnik in pa sodelavci in soasistentje in druga
podpora iz strani mentoric. Tako da ja neka suverenost v kombinaciji s ponižnostjo oz.
pripravljenostjo za učenje.« (Petra)
Osnova oz. cilj načrta pomoči je bil učenje učinkovite komunikacije in socialno ustreznejših
vedenjskih vzorcev za čim bolj samostojno življenje odraslih oseb z AS.

Raziskovalno vprašanje 2:


Kako je organizirano usposabljanje osebnih asistentov odraslih oseb z AS? Ali je
usposabljanje za osebne asistente preko Zveze NVO za avtizem (po mnenju vprašanih),
zadostna in učinkovita podpora za njihovo delovanje, ali so potrebna še dodatna
izobraževanja?

2.3.2 Tema: Organizacija usposabljanja
Kategorije: Samostojno učenje; situacijsko učenje; organizacija usposabljanja; soočanje s
težavami.
2.3.2.1 Organizacija usposabljanja osebnih asistentov
Na začetku usposabljanja so bila organizirana tri predavanja na temo avtizma in Aspergerjevega
sindroma. Pri tretji ponovitvi programa usposabljanju osebnih asistentov leta 2018 so bile teme
usposabljanja: predstavitev usposabljanja, definicija in značilnosti avtizma: komunikacija nas
(ra)združuje; motnje avtističnega spektra in pridružene motnje; mladostniki in odrasli z avtizmom
ter razlike med spoloma. Tridnevnemu izobraževanju sta sledili še dve interaktivni delavnici, kjer
so osebni asistenti spoznali osebe z AS in njihove starše skozi različne družabne igre (Dnevnik,
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november 2018). Vsak mesec so potekala še intervizijska srečanja osebnih asistentov, kjer so
osebni asistenti razmišljali o raznih težavah in reflektirali svoje delo. To programu še ni dalo
dovolj strukture, saj so intervjuvanke dejale, da bi od programa pričakovale še več strukture in
prav tako več pomoči ter več organiziranih izobraževanj. izpostavile so, da so bile pri delu
večinoma »prepuščene sami sebi« in da so srečanja temeljila le na pogovoru in refleksiji.
Katarina je izpostavila še, da je pogrešala individualne pogovore z mentorico, ker bi ob tem
dobila celovitejšo podporo s strani programa in konkretnejšo pomoč pri delu. Izkušnja dela z
odraslo osebo z AS je bila za prostovoljke zahtevna, zato bi po njihovih izjavah potrebovale več
znanja. Potrebovale bi bolj specifično znanje in organizacijo sledilnih srečanj, pri katerih bi lahko
izmenjale izkušnje in dobile dodatne informacije. Spodaj navajamo nekaj izjav, ki potrjujejo
izpostavljeno ugotovitev:
»V tem programu sem pogrešala to neko konkretnost, da ti znajo konkretno predlagati. Pa
nadzor bi dodala, kaj delamo, kako..« (Tjaša)
»Sem pa pogrešala malo več organiziranga izobraževanja, malo več organiziranih
srečanj, malo več sodelovanja z mentorico ali pa s starši.« (Darja)
»Mogoče sem pogrešala neko strukturo, se mi zdi da smo bili potem kar malo prepuščeni
samim sebi glede dela z uporabnikom...Mogoče bi jaz dala več teh skupinskih druženj.«
(Ema)
Vse intervjuvanke so bile podobnega mnenja. Za samostojno delo osebne asistentke bi
potrebovale več strukturiranih izobraževanj, več konkretne pomoči, več sodelovanja in
povezanosti. Le tako bi se osebni asistenti po koncu programa počutili zares usposobljeni za delo
z osebami z Aspergerjevim sindromom. Potrebno bi bilo tudi več »zunanje motivacije« v smislu,
da bi na koncu osebni asistenti pridobili javnoveljavno priznanje o usposobljenosti za delo z
odraslimi osebami z Aspergerjevim sindromom. Petra pravi še, da bi v program usposabljanja
dodala to, da bi osebni asistenti dobili več konkretnih informacij o pravicah in ugodnostih ljudi z
AS, konkretno to, da bi dobili evropsko kartico ugodnosti za invalide. Katarina bi spremenila
prostovoljsko zasnovo osebne asistence. Osebni asistent ali spremljevalec lahko postaneš samo
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kot strokovni delavec z ustrezno izobrazbo in znanjem. Ema je predlagala, da bi predavanja, ki so
zgoščena na začetku usposabljanja, razporedili skozi celotno usposabljanje čez celo leto. Vsak
mesec bi bilo teoretično predavanje, kar bi po njenem mnenju prispevalo k bolj uspešnemu
povezovanju teorije s prakso.
Menimo, da je izobraževanje osebnih asistentov zelo pomembno, kar prikazuje tudi ameriška
raziskava (Schopp idr. 2007, str. 403) iz leta 2007, kjer je bil namen oceniti program
usposabljanja osebnih asistentov, cilj pa izboljšanje odnosa med osebami z AS in osebnimi
asistenti ter povečanje njihovih znanj na področju zdravja in dobrega počutja. Rezultati so
pokazali, da se z izobraževanjem vzpostavijo boljši odnosi ter boljše razumevanje uporabnika s
strani osebnega asistenta, kar pripomore k boljšemu delovanju osebnega asistenta. Potrebo po več
izobraževanjih so prepoznale vse intervjuvanke, saj bi tako bili po njihovem mnenju bolj
usposobljeni in suvereni pri svojem delu. Osebne asistentke so se strinjale, da je za tovrstno delo
potrebno več izobraževanja, kot pa ga je bilo ponujenega v programu usposabljanja osebnih
asistentov odraslih oseb z AS. Te ugotovitve lahko uporabimo pri naslednjih pripravah
programov, pri čemer lahko upoštevamo vsa načela za strukturo izobraževalnih programov v
neformalnem izobraževanju odraslih (gl. Caffarella in Ratcliff Daffron 2013).
Raziskovalno vprašanje 3:


Katere kompetence po mnenju vprašanih razvijajo osebni asistenti pri delu z osebami z
AS in katere bi potreboval?

2.3.3 Tema: Kompetence osebne asistentke
Kategorije: Znanja, spretnosti in kompetence osebnih asistentov; pomen in vloga osebnih
asistentov.
Iz intervjujev smo ugotovili, da se razvijejo različne kompetence. Za interpretacijo razvoja
različnih ravni kompetenc pri osebnih asistentkah bomo uporabili model jedrne refleksije, ki ga je
razvil Korthagen (2004, str. 78) in smo ga predstavili v prvem delu naloge. Poudarja, da je treba
pri izobraževanju in usposabljanju preseči raven pridobivanja veščin, spretnosti, metod in tehnik.
Zato v svoj model umesti kompetence, ki jih razume kot širše zmožnosti. Hkrati pa meni, da je
treba pri izobraževanju upoštevati tudi ravni, na katerih se oblikujejo prepričanja, identiteta in
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dojemanje lastne vloge, ki se kaže v vrednotnih predpostavkah lastnega poslanstva ali dojemanja
sebe kot avtentične osebnosti (prav tam).
2.3.3.1 Znanja, spretnosti in kompetence osebnih asistentov
Z ravnanjem, ki ga osebna asistentka ponavlja dovolj dolgo, razvija kompetenco, ki jo lahko
uporabi tudi v drugačnih okoliščinah (prenosljivo kompetenco). Iz pripovedi smo ugotovili, da so
osebne asistentke skozi delo z osebami z AS razvile različne kompetence kot npr. razumevanje
različnosti, sprejemanje drugačnosti in spoštovanje. Razvile so empatijo, mentalizacijo, izboljšale
so se pri komunikaciji, organizaciji in načrtovanju itd. Našteto po Korthagnovem (2004, str. 79)
modelu umeščamo v raven kompetenc in vedenjskih vzorcev.
Iz intervjujev lahko razberemo, da so cilji in zahteve usposabljanja osebnih asistentov odraslih
oseb z AS takšni, da morajo imeti osebni asistenti dobre socialne veščine, organizacijske in
komunikacijske sposobnosti, saj na tem področju nudijo pomoč osebi z AS. Prav tako morajo
osebni asistenti dobro poznati ciljno skupino. Imeti morajo ustrezno znanje, poznati osnovne
značilnosti Aspergerjevega sindroma, kar so izpostavile tudi intervjuvanke. Tjaša je izpostavila
še, da mora imeti osebna asistentka zmožnosti razumevanja, potrpežljivosti in tolerance. Darji je
pomembno, da je osebam z AS potrebno prisluhniti in jih poskušati razumeti. Ema pravi, da mora
biti osebna asistentka naklonjen delu in imeti občutek za ljudi ter da je potrebno veliko
samorefleksije. Katarina pravi, da moraš biti potrpežljiv, znati dobro komunicirati, prisluhnit
drugemu, biti organiziran in redoljuben. Petra je poudarila, da moraš biti konsistenten in biti
pozoren, kako komuniciraš. Iz vseh intervjujev se izraža potreba po oblikovanju kompetenc kot
konstruktov, ki vsebujejo kognitivne, emocionalne, vrednotne in akcijske elemente. V
nadaljevanju je prikazanih nekaj izjav:
»Konsistentnost, pač če se dogovoriš za eno stvar, ne je kar tako odpovedat. Potem je
komunikacija. In upoštevaš, da na drugi strani je oseba, ki drugače zaznava besede, k jih
ti misliš in je zarad tega lahko en kup nepotrebnih nesporazumov...« (Petra)
»Jaz bom rekla tako, da je to delo z nekom, ki se zelo odziva in je na nek način drugače
zaznava in tako kot pri delu z vsemi ljudmi, ni vsak za delo z ljudmi... moraš pazit, kaj
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govoriš, kakšno držo imaš ti do uporabnika, kakšna prepričanja in vrednote imaš ti v
ozadju in zakaj to sploh počneš. Zato mislm, da je potrebna zelo visoka
samorefleksivnost.« (Petra)
Korthagen (2004, str. 79) poudarja pomembnost prepričanj, ki pomembno vplivajo na
kompetence. Globlja prepričanja ali po Mezirowu (2000, str. 21) zorni kot, ki ga osebni asistenti
gojijo do svojega dela, vpliva na njihove kompetence in njihovo ravnanje. Če na primer osebni
asistent verjame (je razvil osebno teorijo), da je prijazen odnos do uporabnika nekaj, kar je
nepomembno in nepotrebno, potem ne bo zainteresiran za razvoj kompetence izkazovanja
empatičnega razumevanja. Osebne asistentke so imele kar nekaj svojih prepričanj in stereotipov,
ki pa so jih v teku dela z osebami z AS spremenile. Poročale so tudi o trenutnih stališčih in
prepričanjih. Na primer, Ema je mnenja, da ima za delo z osebam z AS dovolj znanja. Po drugi
strani pa je Katarina prepričana, da potrebuje še dodatna znanja. Petra je menja, da osebe z AS
drugače zaznavajo besede, ki jih govorimo, in zato prihaja do nesporazumov. Darja meni, da
moraš osebi z AS znati prisluhniti, saj ti sama zna povedati, kaj hoče in kaj jo moti. Tjaša pa
meni, da se je težko naučiti spretnosti dela z osebami z AS, ampak da jih moraš začutiti.
»Meni se zdi, da dejansko morš samo čutiti neke zadeve. Zelo se je težko teh spretnosti
naučiti, kako delat.« (Tjaša)
Petra poudarja učenje veščin komunikacije (kompetenca komunikacije), Tjaša pa meni, da je
potrebno intuitivno ali tiho znanje. Po prepričanju (zornem kotu) nekaterih osebnih asistentk se
osebnostnih lastnosti ne moraš naučiti, temveč moraš imeti to »nekaj« v sebi, da lahko delaš z
osebami z AS. Darja in Petra pravita, da moraš biti »človek za takšno delo« in te mora to delo
veseliti. Tjaša in Ema pa pravita, da moraš imeti občutek za delo z njimi. Po mnenju nekaterih
intervjuvank ustrezna znanja o poznavanju oseb z AS ter socialne, komunikacijske in
organizacijske spretnosti niso dovolj za delo z osebami z AS, temveč moraš imeti tudi ustrezne
osebnostne lastnosti. Osebnostne lastnosti so za delo z odraslimi osebami z AS zelo pomembne,
vendar pa morajo imeti prostovoljci tudi ustrezna znanja. Pomembno je tudi ustrezno
usposabljanje.
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Korthagen (2004, str. 88-89) zapiše, da ustrezno usposabljanje, posamezniku (na primer
osebnemu asistentu odraslih oseb z AS) pomaga, da si ozavesti in poveča zmožnosti za
preoblikovanje znanja, ki si ga je že pridobil, izkušenj, kognitivnih struktur, občutkov, notranje
motivacije za učenje in angažiranega odnosa do dela, kar pripelje do uspešnejšega delovanja
posameznika. Kothagen (prav tam, str. 89) ta proces opisuje skozi faze, kjer je najprej potrebno
spodbujati refleksijo svojega dela in delovanja ter potem razmišljati o svojih subjektivnih teorijah
in prepričanjih, ki pripeljejo do kognitivnega konflikta. Kognitivni konflikt naj pripelje do
(re)konstruiranja lastnih mišljenj in prepričanj ter spremenjenega delovanja.
2.3.3.2 Pomen in vloga osebnih asistentov
Osebne asistentke morajo poleg ustreznega znanja in spretnosti imeti tudi take osebnostne
lastnosti, da so lahko zgled (možnost za učenje po modelu) osebam z AS. Pomembno je, da jih
tovrstno delo veseli, da jih ne izčrpava temveč osrečuje. Takšno delo je zelo zahtevno delo, kar je
prepoznala tudi Darja. Čeprav morajo biti osebni asistenti pri delu profesionalni, jih osebe z AS
prepoznavajo kot prijatelje.
»... ampak smo mi njim veliko več, mi smo njim prijatelji, ... in je to za njih zelo
pomembno in te obravnavajo kot prijatelja. In sprva se mi ni zdelo, da bo naša vloga
asistentk tako pomembna, ampak za njih je.« (Darja)
Darja pri Nadi ugotavlja tudi, da so ji druženja zelo pomembna, saj se takrat Nada počuti
poslušano, pomembno in spoštovano. Da osebni asistent to doseže, mora imeti razvite
kompetence, kot so poštenost, potrpežljivost, odgovornost, empatičnost itd. Podobno ugotavlja
tudi Zobec (2013, str. 44), saj naj bi bil osebni asistent oseb z AS oseba, ki je zgled in mora biti
prijazen, spoštljiv, potrpežljiv, pošten, sposoben se učiti na lastnih napakah, fleksibilen, skrben,
odgovoren in čustveno stabilen. Prav tako mora biti empatičen, da se lahko vživi v osebo z AS in
zna razumeti njene potrebe in želje. Osebni asistent brez tovrstnih osebnostnih lastnosti in
sposobnosti ne bo mogel razumeti osebe z AS in njegovih staršev ter vzpostaviti zaupanja, bližine
in dobrega sodelovanja. To so prepoznale tudi intervjuvanke, saj so poudarjale, kako pomembni
so osebni asistenti oseb z AS, ki imajo »to nekaj« v sebi in so temu delu predani s srcem in dušo.
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Pri osebnih asistentkah je prihajalo do sprememb v mišljenju, razmišljanju o lastni vlogi,
prihajalo je do soočanja z lastnimi predsodki, strahovi, prepričanji in stereotipi. Do sprememb je
prihajalo preko osebnih izkušenj in preko poglobljenega študija.
Raziskovalno vprašanje 4:


Kako so se (po mnenju vprašanih) skozi izkušnjo spremenila oz. transformirala stališča in
vrednote osebnih asistentov?

2.3.4 Tema: Proces transformativnega učenja
Kategorije: Izkušnja; kritična refleksija in spreminjanje stališč; refleksivni dialog; delovanje.
Vse intervjuvanke so povedale, da so se pri svojem prostovoljnem delu spremenile, kar lahko
razumemo kot transformativno učenje. Po Mezirowu (1995) proces transformativnega učenja
poteka preko izkušnje, kritične refleksije, razmišljujoče razprave in preko delovanja. V
nadaljevanju predstavimo nekatere izjave in interpretiramo podatke s teorijo transformativnega
učenja.
2.3.4.1 Izkušnja
Osrednji del transformativnega učenja v odraslosti je izkušnja. Kadar izkušnja sproži v
posamezniku dilemo o prepričanjih, vrednotah, znanju ali preteklih izkušnjah, posameznik
preizpraša in preizkusi, ali (obstoječe prepričanje/zorni kot) še drži. Preizpraševanje pomenov in
preizkušanje je bistveno pri transformativnem učenju, saj se v tem procesu učimo in na novo
gradimo pomene (Mezirow 1991; Taylor in Cranton 2013, str. 35).
Osebne asistentke so preko dela z osebami z AS dobile kar nekaj konkretnih izkušenj, ki so bile
bodisi pozitivne, bodisi negativne. Tjaša je povedala, da z Blažem ni imela pozitivne izkušnje, saj
se je preveč osebno spustila v njun odnos in Blažu ni postavila mej, do katerih je zmožna nuditi
pomoč in oporo. Blaž pa je to izkoriščal in na koncu zahteval od Tjaše vedno več. Končalo se je
tako, da sta prekinila stike. Potem je Tjaša nudila pomoč drugi osebi z AS. Pravi, da je bila ta
izkušnja zelo pozitivna, saj se Ana hitro uči, kjer je opazen napredek, in pri tem lažje ohranja
profesionalni odnos. Tjaša je imela pozitivno in negativno izkušnjo pri svojem delu. Prav tako je
Katarina povedala, da je s svojo uporabnico velikokrat v konfliktu, saj sta sostanovalki in je zato
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njena izkušnja hkrati pozitivna in negativna. Ostale asistentke so imele vse zelo pozitivno
izkušnjo in pravijo, da je bilo zato z uporabniki res lahko delati.
»Moja izkušnja z Nado in pa tudi s skupnimi druženji je bla zelo pozitivna...Ampak na
splošno je Nada zelo zgovorna, nima nobenih tikov, zaveda se svojih pomanjkljivosti in
zato je bilo z njo res lahko delat.« (Darja)
»Tko da bi rekla, da je bla zame to pozitivna izkušnja. ... Je zlo fajn delat z njemu pa k res
vidš napredek, da k mu daš nasvete, da jih tud upošteva.« (Ema)
»V bistvu, over all, ful dobra izkušnja, res. Tako sem se ful velik naučila, pa fajn mi je, da
je razgibano, da nisi v nekem prostoru in potem tam nekej tako. Ampak res neki osebi
pomagaš pri dnevnih opravkih, mogoče ona sama rabi samo nekoga zraven, pa je že vse
vredu, pa asistent vskoči če se kaj zatakne. V bistvu ful malo, hkrati pa ful veliko, a ne. In
na splošno res, res ful fajn.« (Petra)
Skozi proces transformativnega učenja se posameznik uči in ob tem spreminja stališča, razbija
stereotipe in predsodke. Osebne asistentke so do novih spoznanj prišle tako, da so se skozi
različne izkušnje učile o sebi in o drugih. Ta spoznanja so reflektirale in jih poskušale upoštevati.
Do novih spoznanj so večinoma prišle same, kar je dalo novemu znanju in novim spoznanjem
večjo vrednost in, kot pravi Mezirow (2009, str. 93), se transformativno učimo ravno takrat, ko
vstopamo v izkušnjo, ki je za posameznika nekaj povsem novega in pomembnega. Darja pravi, da
se je skozi različne izkušnje naučila empatije do oseb z AS, razumevanja, potrpežljivosti, naučila
se je da ima vsak drugačne poglede na svet in da je to potrebno spoštovati. Pravi, da se je naučila
biti bolj odgovorna, saj je imela veliko odgovornost, da je skrbela za Nado oz. za njen napredek.
Tjaša pa pravi, da je razvila predvsem potrpežljivost in sprejemanje drugačnosti.
»To sem zelo razvila, da ni vse hiperaktivno, da razumeš človeka, da rabi več časa, da mu
daš več časa. Naučila sem se, da jih je treba sprejemat takšne, kot so, da ne smeš obsojat,
da če tako delujejo tako delujejo, tudi v vsakodnevnem življenju.« (Tjaša)
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Ema pravi, da je najbolj razvila samorefleksijo. Potem je razvila znanja o neverbalni in verbalni
komunikaciji, potrpežljivost in spremenila pogled na osebe z AS. V določeni situaciji je Ema
spoznala, da ne sme biti pokroviteljska do uporabnika, saj to ne pomaga nobenemu od njiju.
Katarina je v procesu usposabljanja in učenja začela spoštovati drugačnost, razvila je
potrpežljivost, samorefleksijo, pridobila je vpogled v svet avtistov in pridobila kompetence oz.
veščine za uspešno komunikacijo. Podobno pravi Petra, ki pravi, da je najbolj razvila
samokontrolo v času druženja, kjer pazi kaj in na kakšen način bo kaj rekla, da ne bo prišlo do
nesporazuma ter pravi, da je razvila sposobnost načrtovanja za naprej in organiziranost.
»Največ je bila tukaj komunikacija, opazovanje, samorefleksija. Pa to v času druženja z
njo tako res pazim, kaj bom rekla, samokontrola, na večih vidikih, no, ne samo
samorefleksija ampak tudi samokontrola, da pazim, kaj rečem, pa tudi to načrtovanje za
naprej, pač moram imeti v mislih to in to, pa navsezadnje moram biti tudi jaz fleksibilna
in prilagodljiva in tudi to sem mogla razviti.« (Petra)
Osebne asistentke so se skozi delo z osebami z AS po njihovih izjavah naučile potrpežljivosti,
razumevanja, sprejemanja drugačnosti in spoštovanja, razvile so empatijo, mentalizacijo,
izboljšale so se pri komunikaciji, organizaciji in načrtovanju itd. Osebne asistentke so po svoji
oceni »veliko odnesle« tudi od programa usposabljanja osebnih asistentov, vendar pa
izpostavljajo, da so se večinoma učile samostojno in iz izkušenj.
Izkušnja je osrednji del transformativnega učenja v odraslosti in kadar izkušnja sproži v nas
dilemo, jo ponovno preizprašamo. Preizkušanje izkušnje je bistven del pri transformativnem
učenju, saj se v tem procesu učimo in na novo gradimo pomene (Taylor in Cranton 2013, str. 35).
Osebne asistentke so se tako učile potrpežljivosti, razumevanja in sprejemanja drugačnosti.
Gradile so nove pomene empatije, spoštovanja in odgovornosti. Pri gradnji novih pomenov in
učenju ima pomembno vlogo usposabljanje, srečanja na intervizijah in ostale organizirane
aktivnosti, saj so pri teh dejavnostih osebne asistentke lahko spoznale, da isto izkušnjo vsak
interpretira drugače. Nekdo lahko določeno izkušnjo doživi kot pozitivno, nekdo drug pa
negativno. Interpretacija izkušnje je torej lahko odvisna od osebnega dojemanja in tudi od
družbenega konteksta ter zgodovinskega časa (Taylor in Cranton 2013, str. 36).
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2.3.4.2 Kritična refleksija in spreminjanje stališč
Kritično refleksijo Mezirow (1995; Taylor 1998, str. 9) vidi kot kognitivni proces, v katerem
posameznik preuči prepričanja, vrednote, stališča, ki vplivajo na oblikovanje pomena izkušnje.
Ko posameznik na novo oblikuje pomene, se preko kritične refleksije spremeni zorni kot in
referenčni okvir.
Z učenjem so osebne asistentke spreminjale tudi svoja stališča, navade, poglede in vrednote.
Tjaša je najprej spoznala, da vsi ne razmišljajo tako kot ona, temveč ima na splošno vsak
drugačna razmišljanja o različnih stvareh. Pravi tudi, da je na začetku zelo malo vedela o osebah
z AS ter da je vedela predvsem napačne stvari o njih (npr. avtist zaradi hladne in odsotne mame).
»Vedela sem da drugače sprejemajo stvari, a ne, ampak sedaj več stvari vem in drugače
gledam na to. Vem, da imajo zelo razvito čustveno inteligenco, ampak njo izražajo na
drugačen način, da znajo komunicirati brez problema...« (Tjaša)
Darja je prišla do podobnega spoznanja kot Tjaša, in sicer da so si vse osebe z AS zelo različne in
da ima vsaka oseba z AS svoje posebnosti, katerim se morajo osebni asistenti prilagajati in jih
razumeti. Darja še enkrat poudarja, da je spoznala, da je ključno biti potrpežljiv, saj si tako
človek olajša delo z osebami z AS. Ema je spoznala, da uporabniku nič ne pomaga, če ga tolaži,
ko ženska zavrne njegovo povabilo na zmenek, ampak da naredi boljši načrt ali da naredita
drugačen pristop do spoznavanja novih ljudi in se učita iz poizkušanja. Naučila, se je, da se ne
sme vdati situaciji, ampak mora aktivno pristopiti k problemu in ga poskusiti rešiti. Pravi, da je
do tega spoznanja prišla preko samorefleksije. Tudi Katarina pravi, da je potrebno biti potrpežljiv
in da se je tega morala naučiti. Tako kot Ema pravi, da se je tega učila s preizkušanjem. Katarina
pravi tudi, da se je veliko naučila o sebi, spremenila nekatere poglede o sebi, in sicer je spoznala,
da je odprta oseba, da se ne boji izzivov, da je trmasta, saj če si nekaj zada, to tudi izpelje. Prav
tako je spoznala, da niso vse osebe z AS genialne oz. nimajo nadpovprečnih intelektualnih
sposobnosti. Spremenila je tudi pogled na vlogo osebne asistentke, kjer je spoznala da je njena
vloga bolj kot ne psihološka in socialna opora.
»Naučila sem se, da sem jaz njej sam tko zraven za oporo, ne pa da jaz vse namest nje
naredim, da ji samo pomagam ali pa da jo usmerjam, če se ji kje zatakne...« (Katarina)
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Petra pa pravi, da njene vrednote in stališča ostajajo nespremenjena, saj so bila že prej zelo odprta
in »socialno naravnana.« Pravi, da je prej imela občutek, da so osebe z AS bolj organizirane,
ampak je pri njeni uporabnici ugotovila, da je nasprotno, zelo neredoljubna in neorganizirana. Iz
stresne situacije se je naučila, da more ostati mirna.
»Jaz mislm, da je bilo iz moje strani že to dovolj, da sem bila tam zraven in da sem ostala
mirna. Bila sem samo še bolj pozorna na to, da umirim njeno razburjenost s tem, da ji
povem, kaj bova sedaj, in pojasnim stvari, zakaj se je to zgodilo...« (Petra)

Skozi kritično refleksijo spreminjamo pogled na svet in zato je Mezirow (1991, str. 102) opredelil
tri oblike refleksije. Prva je refleksija vsebine, kjer kritično ocenimo zaznavanje, misel, občutek
ali dejanje. Katarina je na primer spoznala, da niso vse osebe z AS genialne oz. nimajo
nadpovprečnih intelektualnih sposobnosti. V drugi obliki refleksije, refleksiji procesa, oseba
izvaja proces zaznavanja, razmišljanja, občutenja, delovanja in ocenjuje svojo učinkovitost. Na
primer, Katarina je spremenila pogled na vlogo osebne asistentke, kjer je spoznala da je njena
vloga psihološka in socialna opora osebi z AS in je identificirala izkušnje, ki so sprožile njen
občutek, da je oseba z AS popolnoma nesposobna samostojnega delovanja. V zadnji obliki
refleksije, refleksija o premisleku, posameznik kritično preučuje predpostavke in prepričanja, ki
ga formirajo v smeri, kako se približa dojemanju, misli, občutku ali dejanju. Katarina je na primer
spoznala, da je njeno prepričanje zakoreninjeno v veri, ki jo je spoznala v raznih medijih.
Katarina je nato začela delati na tem, da se odmakne od zakoreninjenih prepričanj in začne
gledati na svet na način, ki odraža njene sedanje vrednote. Mezirow (1991, str. 104) trdi, da je
refleksija o premisleku najgloblja in najbolj smiselna oblika refleksije, saj z njo preoblikujemo
način pogleda na svet.
Osebne asistentke so z refleksijo spremenile nekatera predhodna znanja in stališča o osebah z AS.
Spremenile so pogled na delo osebne asistentke in spremenile so nekatere navade, ki so se v teku
dela z AS pokazale za neuspešne (npr. Darja in Petra sta začeli razmišljati, na kakšen način
vprašati uporabnico, da ji bo vprašanje razumljivo). Pri osebnih asistentkah je prišlo tudi do
refleksije o premisleku, torej o najgloblji obliki refleksije, kjer so se preoblikovali načini
pogledov na svet.
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2.3.4.3 Refleksivni dialog
Da ugotovimo, ali je novo zgrajeni pomen (proces konstrukcije pomenov) resničen, vstopimo v
razpravo oz. dialog z drugimi, kar omogoča ocenjevanje resničnosti interpretacije in prepričanj.
Mezirow (2009, str. 94) zapiše, da sta dva pomembna elementa transformativnega učenja, in sicer
kritična refleksija, torej kritično vrednotenje virov, narave in posledic mentalnih navad in osebnih
stališč/zornih kotov, ter svobodno udeleževanje v dialektičnem diskurzu (z drugimi), dovolj za
potrditev najboljših refleksivnih predpostavk. To lahko poteka na različne načine, bodisi kot
dialog s samim sabo (kar lahko razumemo tudi kot samostojno učenje), bodisi v obliki
organiziranih srečanj (npr. supervizije, intervizije).
Osebne asistentke so bile pri svojem delu aktivno vključene v neko izkušnjo, ki so jo kasneje
reflektirale (same, ali na srečanjih, intervizijah). Pri refleksiji so se spraševale, kaj jim povzroča
težave, kako jih odpravili, kaj bi lahko izboljšale itd. Darja je povedala, da je bilo na srečanjih z
mentorico za refleksijo poskrbljeno tako, da je vsaka osebna asistentka povedala, kako ji gre s
svojim uporabnikom, ali se pojavljajo kakšne težave, na kateri šibki točki delata in podobno. O
tem se je razglabljalo, širil se je vpogled v lastno delo, iskalo se je alternative ali rešitve do
morebitnih težav oz. problemov.
»Sploh če je pršlo do kakšnega problema je lahko vsaka predlagala, kako bi ga rešla.
Najprej smo ga poskušale razumeti, zakaj je sploh do tega pršlo, potem je naša mentorica
podala napotke, kaj narediti.« (Darja)
Kot pravi Rupar (2014, str. 230), intervizija skupaj z refleksijo lastnega dela pomaga h globljim
uvidom v način dela, mišljenja in ravnanja. Posamezniki postanejo samozavestnejši, dvigne se
nivo njihovega samospoštovanja, začnejo se zavedati svojih močnih in šibkih lastnosti, iščejo
odgovore na svoja vprašanja in dobijo potrditev svojega dela. Intervizija vpliva tudi na večjo
učinkovitost dela in sodelovanja.
Osebne asistentke so na srečanjih in preko intervizij spoznavale, kaj bi še lahko naredile in kako
bi še lahko pomagale uporabniku. Katarina je povedala, da so na intervizijah dobili neko
67

strokovno mnenje in konkretne prijeme, kako ravnati v določenem primeru. Vsem asistentkam so
bile intervizije zelo všeč, saj so dobile podporo, zavedanje, da so na pravi poti. Vsaka je
prispevala k deljenju izkušenj in se učila iz izkušenj drugih.

2.3.4.4 Delovanje
Pomembno je, da ne razmišljamo samo o tem, kako in zakaj smo nekaj občutili ali naredili v
določeni situaciji, ampak kako delovati v novi in podobni situaciji na podlagi doživete izkušnje.
Mezirow (1995 v Taylor 1998, str. 10-11) pravi, da spremenjena dejavnost (akcija) nastopi šele,
ko spremenimo določen vzorec mišljenja ali osebno stališče in ga udejanjimo v realnosti.
Osebne asistentke so na podlagi nasvetov, zgodb, tujih izkušenj in na podlagi tega, kar so se same
naučile, spremenile vzorec mišljenja in ga testirale v praksi. Tjaša je preizkusila to, da Ana za
nagrado dobi pogovor o mehiških nadaljevankah, če Ana Tjašo samostojno pripelje od doma do
šole. Torej, da je na avtobusni postaji pozorna, kdaj pride pravi avtobus in da je pozorna na
postajo kjer mora izstopiti iz avtobusa. Darja pa je testirala to, da »potem vedno, kadar mi Nada
ni odgovorila na zastavljeno vprašanje in je začela tisto svojo tematiko, sem jaz njo ponovno
vprašala na drugačen način in potem mi je pa znala odgovoriti ali pa mi je odgovorila, da ne
ve.« Ema je začela razmišljati na drugačen način o zmenkih, in sicer da lahko spoznavaš ljudi
tudi preko interneta. Opcijo spoznavanja ljudi preko interneta je prenesla tudi v prakso. Katarina
je s svojo uporabnico začela komunicirati na drugačen način. Prav tako je Petra izpostavila, da je
začela bolj paziti na komunikacijo do uporabnice ter da se drži že v naprej zastavljenega
dogovora o lokaciji in uri srečanja z uporabnico.
Na novo pridobljena spoznanja in ideje so osebne asistentke testirale v praksi. Nekatera nova
spoznanja in ideje so se izkazale za bolj uspešne od prvotnih delovanj in idej osebnih asistentk
odraslih oseb z AS. Intervjuvanke so spreminjale vzorce mišljenj in so delovale na podlagi
spremenjenih stališč. Trdimo lahko, da so se osebne asistentke odraslih oseb učile tudi
transformativno.
Transformativno učenje je torej proces, kjer nekritično sprejeta prepričanja, domneve, stališča in
vrednote spremenimo v smeri večje odprtosti in vključenosti drugačnih pogledov, kar nas lahko
pripelje do bolj objektivnega pogleda na situacijo. Transformativno učenje se osredotoča na
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spreminjanje zornega kota in pogleda na svet, in sicer tako, da se spreminjajo vzorci mišljenja.
Osebna stališča in vzorci mišljenja pa se spreminjajo, kadar prihaja do učenja, delovanja v
skupnosti in na različnih življenjskih prelomnicah (Mezirow 1996 v Taylor 1998, str. 5). Lahko
sklepamo, da je pri vseh osebnih asistentkah prišlo do transformativnega učenja, kjer so
spremenjene vzorce mišljenja in poglede na svet prenesle in udejanjile v realnosti.
Raziskovalno vprašanje 5:


Kakšne so aktivnosti osebnih asistentov pri delu z odraslimi osebami z Aspergerjevim
sindromom, iz katerih se (po njihovem mnenju) učijo samostojno?

2.3.5 Tema: Informalno učenje
Kategorije: Samostojno učenje; učenje z delovanjem; razvijanje kompetenc.
2.3.5.1 Samostojno učenje in učenje z delovanjem
Osebne asistentke so se učile tudi informalno, saj so se poleg organiziranega izobraževanja in
srečanj (neformalnega izobraževanja) uporabljale tudi samostojno učenje. Darja je tako povedala,
da je izkušnjo osmišljala s prebiranjem člankov, revij in spletnih strani na spletu tako, da je
gledala kakšna predavanja na YouTubu, brala knjige o spektu avtističnih motenj in gledala filme,
kjer nastopajo osebe z AS. Pravi tudi, da so spekter avtističnih motenj obravnavali na fakulteti pri
nekaterih premetih, kar pomeni, da se ni učila samo izkustveno in samostojno, temveč je znanje
pridobivala tudi v formalnih oblikah izobraževanja. Pri intervjuvankah opazimo, da je znanje (in
kompetence) nastajalo s prepletom izkustvenega učenja, samostojnega učenja in neformalnega
izobraževanja (usposabljanja) in vsebin iz programov formalnega izobraževanja (študijski
programi intervjuvank). Vprašane so vse vire sestavljale v posebno mrežo virov, kar lahko
razumemo kot »ekologijo učenja« (gl. Jackson 2016). Zanimivo se mi je zdelo tudi to, da je Darja
izpostavila, da se je učila tudi preko zgodb, anekdot drugih osebnih asistentov in preko zgodb
staršev oseb z AS.
»Potem učila sem se tudi preko zgodb, ki so jih imele druge asistentke ali pa preko zgodb
staršev oseb z avtizmom, ker enkrat smo imele sestanek tudi z materam, kjer je vsaka
veliko koristnih nasvetov in informacij podala. Pa preko svojih in tujih izkušenj, preko
svojih in tujih napak, problemov, predvsem prek zgodb drugih, no.« (Darja)
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Pripovedovanje in poslušanje zgodb zelo pomembno kot vrsta učenja. Navadno uporabljamo
oznako narativno učenje, ki ima različne funkcije. Kot pravita McDrury in Alterio (2002, str. 5),
pripovedujemo zgodbe zato, da motiviramo druge, podamo informacije in delimo lastne izkušnje.
S tem, ko pripovedujemo zgodbe, izražamo svoje poglede in čustva. Zmožnost, da komuniciramo
skozi lastne izkušnje in skozi izkušnje drugih, nam omogoča, da širimo svoje poglede na svet in
postajamo bolj odprti do drugačnih nazorov. Zato je pripovedovanje in poslušanje zgodb po eni
strani vir osebnega učenja, po drugi strani pa je »močno orodje« ali metoda za organizirano
učenje (npr. uporaba literature v okviru biblioterapije). Zgodbe pripovedujemo, da osmišljamo
lastne izkušnje ter zgodbe poslušamo, da se učimo na podlagi tujih izkušenj. Pripovedovanje
zgodb je sredstvo pri refleksiji izkušnje. Poslušanje zgodb je način za oblikovanje lastnega znanja
iz tuje izkušnje. Kot zapiše Kroflič (2017, str. 15), se v zgodbi soočimo z možnostjo vpogleda v
človekovo življenje s perspektiv več oseb. Zgodba nam torej omogoči, da odkrijemo vzorec
življenja, da bi se lahko soočili z izkušnjo (prav tam, str. 16).
Tjaša je osmišljala izkušnjo z gledanjem posnetkov na YouTubu, s prebiranjem knjig o
selektivnem mutizmu in podobno.
»Tako, da sem potem brala vloge od njih, kjer opisujenjo sami svoje težave pa kako jih
premostujejo.« (Tjaša)
Ema je prebrala kar nekaj knjig o avtizmu in Aspergerjevem sindromu (npr. Porcelanasti človek,
Projekt Rosie, Moj avtizem – moja vera, Vse mačke imajo Aspergerjev sindrom), gledala filme
na temo avtizma in AS, kjer je še bolj podrobno spoznala kaj je Aspergerjev sindrom. Povedala
je, da se je iz filmov in knjig naučila, da ne sme zamujati, da je točna, da mora biti potrpežljiva,
da osebe z AS obravnava kot sebi enakovredne osebe, da ne sme biti pokroviteljska do njih itd.
Potem je povedala še, da se je učila na internetu, kjer je brala o partnerskih zvezah oseb z AS in
zmenkih. Poleg tega je gledala oddajo o zmenkih, kjer hodijo osebe z AS na zmenke preko
agencije za zmenke. Ema se je učila samostojno tako, da je poiskala vire, ki so se dotikali njenega
problema in dela z uporabnikom. Katarina je povedala, da je največ izvedela o avtizmu prav
preko uporabnice same, saj ji je ta poslala članke, revije o avtizmu in videoposnetke in kot pravi
Katarina, »največ mi je pa ona sama odpredavala o tem«. Torej se je Katarina največ naučila
skozi dialog in pogovor s samo osebo z AS. Petra je izpostavila, da je ob delu prebrala samo eno
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knjigo, in sicer knjigo z naslovom Autism Breakthrough. Medtem ko drugih virov učenja ni
uporabljala, saj, kot pravi, ni potrebovala.
Informalno učenje nas spremlja vsepovsod in predstavlja pomemben del učenja v odraslosti.
Različni avtorji delijo informalno učenje na posamezne sestavne dele (gl. npr. Schugurensky
2000). V intervjujih smo ugotovili, da so se vprašane učile samostojno (predvsem z branjem
različnih virov) in iz vsakdanjih izkušenj (socializacija). Osebne asistentke so se učile preko
najrazličnejših situacij, pogovorov, druženj, dejavnosti itd. Samostojno so se učile preko raznih
posnetkov na YouTubu, s prebiranjem knjig, branjem člankov in gledanjem filmov ter oddaj.
Torej so se vse osebne asistentke poleg obveznega in organiziranega dela usposabljanja učile tudi
samostojno. Osebne asistentke so se učile tudi situacijsko, kar pa smo že omenili pri procesu
transformativnega učenja. Nezavednega učenja in pridobivanja tacitnega znanja osebne asistentke
niso prepoznale in ozavestile v teku usposabljanja osebnih asistentov.

Raziskovalno vprašanje 6:


Kako se osebni asistenti soočajo z (morebitno) nesuverenostjo pri delu z odraslimi
osebami z Aspergerjevim sindromom?

2.3.6 Tema: Doživljanje negotovosti
Kategorije: Soočanje s težavami; nesuverenost pri delu.
2.3.6.1 Soočanje s težavami
Osebne asistentke so izpostavile, da so se pri delu z odraslimi osebami z AS srečevale z izzivi,
kot je preslaba usposobljenost, nesuverenost pri delu, soočanje s težavami itd. Težave, ki jih je
izpostavila Tjaša, so bile predvsem vzgojne, saj razmišlja, da ni njena naloga osebne asistentke,
da bi odraslo osebo z AS vzgajala, temveč da ji nudi oporo in jo uči novih stvari.
»Težko mi je blo predvsem to, da se ne osebno vključuješ v odnos; pri Blažu sem se
preveč, pri Ani pa vidim, da moram kar distanco držati. Težko mi je tudi to, da kakšne
zadeve, ko bi njo morali starši naučiti, na primer bonton, tukaj se jaz ne vmešavam, zato
ker se mi zdi, da je to naloga staršev.« (Tjaša)
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Darja in Petra sta povedali, da sta se zelo redko srečevali s težavami pri svojem delu ter da sta
vedno delovali tako, da se jima je zdelo prav in da je bilo profesionalno. Po drugi strani pa je
Tjaša izpostavila, da je čutila, da večkrat ni bila suverena pri svojem delu. Prav tako je povedala,
da je v primeru, kadar je prišlo do težave, delovala po svojem občutku o tem kaj je prav in iz
svojih izkušenj. Podobno je ugotovila tudi Ema. Ni bila vedno suverena in je delovala po svojih
najboljših sposobnostih in prepričanjih. Tudi Katarina je povedala, da je imela veliko težav z
uporabnico, saj je njena uporabnica hkrati njena sostanovalka in sta zato zelo pogosto v konfliktu,
vendar pa se je Katarina iz izkušenj naučila, da se ob težavah konstruktivno in umirjeno pogovori
z osebo, s katero je v konfliktu.
Darja je izpostavila svojo dilemo o tem, ali naj Nado predstavi svojim prijateljicam, saj ni vedela,
ali bo Nadi prijetno. Potem je Nado vprašala, ali bi ji bilo v redu, da bi spoznala novo osebo in
odgovorila je pritrdilno. Nadalje je Darja razlagala, da je bil pri tej dilemi pomemben samo odkrit
pogovor z Nado. Petra je izpostavila začetniško napako. Ko se je prvič srečala s svojo
uporabnico, ji je deset minut, preden bi se morali dobiti na železniški postaji, poslala sms
sporočilo, da se lahko dobita kar pred knjižnico, kar je pripeljalo do dosti slabe volje s strani
Tine. Petra se je naučila, da raje ne spreminja načrtov »tik pred zdajci«. Ema pa se je znašla v
zagati, ko svojega uporabnika ni znala preusmeriti oz. izvleči iz neprijetne situacije.
»Ja na primer to nisem vedla, kako odreagirat, k je pristopil do ene ženske, to je blo
nazadnje, k jo je pol na koncu že vprašal, če bi se še kdaj dobila z njemu, če bi šla na zmenek
in ga je zavrnila, da ima že moža, da je poročena in on je ful težko sprejel to ne … in men je
blo v tisti situaciji ful težko odreagirat pa ga sploh stran spravt brez da bi se to končal brez
slabe volje. K on se je pol začel obnašat kot otrok in tej ženski je blo pa tud že neprijetno in
pol sm ga js na finto zvlekla stran da morva it plačat in da bi se js zej z njemu še na smamem
pogovorila, gospej sem se pa opravičla, da ni hotel bit tok vsiljiv pa je bla pol čist prjazna in
pomojm nč zamerla.« (Ema)
Vendar opisane težave niso tako velike kot tiste, do katerih je prišlo med Tjašo in Katarino, ki sta
bili sostanovalki. Razlog, zakaj so se ostale osebne asistentke redkokdaj srečevale s težavami pri
svojem delu, vidimo v tem, da se z uporabniki niso družile tako pogosto kot Tjaša in Katarina in
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so zato lažje ohranjale profesionalno distanco. Drugi razlog pa vidimo v tem, da so Nada, Roka in
Tina zelo dobro prilagojene odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom, ki so večino svojih težav
že premagale (npr. so zaposlene, živijo samostojno).
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2.4 Sklepne ugotovitve
V empiričnem delu naloge smo ob raziskovalnih vprašanjih iz analize zapisov intervjujev
oblikovali teme, ki kažejo na potek neformalnega izobraževanja in informalnega učenja kot
procesa formiranja kompetenc prostovoljke, ki pomaga odrasli osebi z AS.
Navajamo teme (s kategorijami v oklepaju):
(1) Potek dela in pomoč osebne asistentke (odkrivanje »šibkih točk« in določitev pomoči; naloge
osebnih asistentov).
(2) Organizacija usposabljanja (samostojno učenje; situacijsko učenje; soočanje s težavami).
(3) Kompetence osebne asistentke (znanja, spretnosti, kompetence osebnih asistentov; pomen in
vloga osebnih asistentov).
(4) Proces transformativnega učenja (izkušnja; kritična refleksija, spreminjanje stališč; refleksivni
dialog, delovanje).
(5) Informalno učenje (samostojno učenje; učenje z delovanjem; razvijanje kompetenc).
(6) Doživljanje negotovosti (soočanje s težavami; nesuverenost pri delu).
Teme kažejo, da se je posamezna prostovoljka učila v različnih obdobjih odnosa z odraslo osebo
z AS (od začetnega spoznavanja do reševanja konfliktov in v enem primeru zapustitve odnosa),
da se je učila na različne načine: (a) samostojno učenje, ki je bilo ozaveščeno in namerno, (b)
izkustveno učenje v situacijah ob doživljanju negotovosti, (c) v procesu organiziranega
usposabljanja. Proces učenja smo interpretirali s pomočjo teorije transformativnega učenja, ki
izpostavlja konstrukcijo pomenov, spreminjanje stališč in vrednot ob izkušnji. Vse udeleženke so
doživele transformativno učenje.
Za bolj nazorno razumevanje ugotovitev raziskave, bomo poskusno teorijo oblikovali na podlagi
paradigmatskega modela odnosov po Flicku (2009, str. 311), ki povezujejo prej navedene teme.
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IZKUŠNJA
(prelomni dogodek, srečanje z osebo z AS, druženje z osebo z AS, doživljanje
negotovosti)

TRANSFORMATIVNO
UČENJE
PROSTOVOLJCEV

Različne vrste

Kompetence kot

učenja:

konstrukti iz različnih

organizacija

sestavnih delov, vpliv

usposabljanja,

učenja/spreminjanja na

informalno učenje

kognitivni, emocionalni in
akcijski ravni

Pomoč odraslim osebam z
Aspergerjevim sindromom

Slika 1: Paradigmatski model odnosov
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Osebne asistentke so se učile predvsem izkušenjsko, situacijsko in samostojno, kar je pripeljalo
do sprememb (transformacij) na različnih ravneh. Proces učenja smo interpretirali s teorijo
transformativnega učenja (Illeris 2010; Kitchenham 2012, str. 1659; Mezirow 2009; Taylor
1998). Učile so se tako, da so dopolnjevale obstoječi referenčni okvir. Nekatere so preoblikovale
svoj referenčni okvir. Rezultati učenja se po izjavah vprašanih kažejo kot spremenjeni vzorci
mišljenja in osebnih stališč, navad, pogledov ter vrednot. Ključni element transformativnega
učenja, kot ga opisujemo po Mezirowu (2009), je izkušnja in refleksivni dialog. Asistentke so pri
delu z osebo z AS doživele izkušnjo, ki so jo kasneje kritično ovrednotile s pomočjo
refleksivnega dialoga s sabo in z drugimi prostovoljkami preko intervizij. Novo razviti
pogledi/zorni koti, razmišljanja in prepričanja so osebne asistentke preizkusile v praksi pri delu z
osebami z AS. Po teoriji transformativnega učenja, ki v delih Mezirowa poudarja kognitivni
konstruktivizem, so spremenjeni vzorci mišljena sprejeti ob preizkušanju v praksi. Stališča in
vrednote osebnih asistentk so se transformirali preko izkušnje, ki so jo intervjuvanke prepoznale
kot prelomni dogodek. Vse intervjuvanke so govorile o prelomnem dogodku v procesu učenja in
usposabljanja. Tako lahko trdimo, da so se vse osebne asistentke odraslih oseb z AS učile
transformativno.
Intervjuvanke so oblikovale tudi nova spoznanja o sebi. Do novih spoznanj so večinoma prišle
same prek izkušnje in refleksije, kar je dalo novemu znanju in novim spoznanjem subjektivno
vrednost. To spoznanje je skladno z ugotovitvami različnih avtorjev (npr. Lindeman 1961 v
Taylor in Cranton 2013, str. 36; Mezirow 1991, str. 5; Mezirow 2009, str. 93; Walter in Marks v
Marentič Požarnik 1992, str. 3).
Program usposabljanja je bil strukturiran. Osebnim asistentom je nudil predavanja na temo
avtizma in Aspergerjevega sindroma, dve interaktivni delavnici, kjer so osebni asistenti spoznali
osebe z AS in njihove starše skozi različne družabne igre in mesečna intervizijska srečanja
osebnih asistentov, kjer so osebni asistenti razmišljali o raznih težavah in razvili refleksivni
dialog o svojem delu. To pa programu (po izjavah vprašanih) še ni dalo dovolj jasne strukture.
Intervjuvanke so tudi dejale, da bi pričakovale več pomoči in več organiziranih izobraževanj.
Niso si mislile, da bodo pri delu večinoma »prepuščene sami sebi« in da bodo srečanja temeljila
le na pogovoru in refleksiji. Takšna evalvacija je subjektivna in je ne moremo razumeti kot
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primerne za spreminjanje programa, saj je število vprašanih premajhno. Osebne asistentke so se
srečevale z raznimi izzivi, kot so preslaba usposobljenost, nesuverenost pri delu, soočanje s
težavami itd., kar navaja tudi Fleming-Castaldy (2011, str. 1447). Osebne asistentke so
premagovale težave tako, da so poskušale delovati, karseda naravno in tako, kot se jim je zdelo
prav, torej po svojem občutku. To lahko pomeni, da so po usposabljanju čutile primanjkljaj
znanja, s katerim bi se ustrezneje odzivale v odnosu z odraslo osebo z AS.
Osebne asistentke so se poleg obveznega in organiziranega dela usposabljanja, učile tudi
informalno, torej nenačrtno in brez mentorjeve podpore. Učile so se preko raznih posnetkov na
YouTubu, s prebiranjem knjig, člankov in gledanjem filmov ter oddaj. Nekatere so se učile tudi
preko zgodb, anekdot drugih osebnih asistentov in preko zgodb staršev oseb z AS. Kot pravijo
McDrury, Alterio (2002, str. 5) in Kroflič (2017, str. 15), so zgodbe dober motivator za soočanje
z možnostjo vpogleda v človekovo življenje s perspektiv več oseb.
Ker so osebni asistenti zelo pomembni za osebe z AS, saj jim lahko pomagajo pri vsakodnevnih
opravilih, širjenju socialne mreže, druženju, iskanju prijateljev ipd., morajo imeti razvite potrebne
kompetence in tudi osebnostne lastnosti. Osebni asistenti morajo imeti dobre socialne veščine,
organizacijske in komunikacijske sposobnosti, kar ugotavljajo tudi Macedoni-Lukšič idr. (2009,
str. 33); Milačić (2006, str. 118-120); Scarpa, White in Attwood (2013, str. 38). Intervjuvanke
pravijo, da morajo osebni asistenti dobro poznati ciljno skupino, torej značilnosti ljudi z
Aspergerjevim sindromom. Za delo osebnega asistenta morajo imeti tudi ustrezna znanja o
osebah s posebnimi potrebami. Osebne asistentke so v procesu usposabljanja in informalnega
učenja razvile različne kompetence. Ugotavljamo, da so se osebne asistentke (po njihovih
izjavah) skozi delo z osebami z AS naučile razumevanja, sprejemanja drugačnosti in spoštovanja.
Razvile so potrpežljivost, empatijo in mentalizacijo. Izboljšale so se pri komunikaciji,
konsistentnosti, organizaciji in načrtovanju itd.
V raziskavi smo ugotovili, da se je usposabljanje osebnega asistenta začelo s spoznavanjem osebe
z AS, z odkrivanjem in določevanjem šibkih točk odrasle osebe z Aspergerjevim sindromom.
Osebne asistentke in njihovi uporabniki, odrasle osebe z AS, so se najprej spoznavali, da so se
uporabniki lahko počasi navadili na novo osebo. Medtem so osebne asistentke prepoznavale
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potrebe svojih uporabnikov. Raziskave Attwood (2007, str 17); Griffith idr. (2012, str. 237);
Jurišić (2013, str. 75); Milačić (2006, str. 38), podobno kot so ugotovile intervjuvanke, kažejo
predvsem na to, da imajo osebe z Aspergerjevim sindromom težave na treh glavnih področjih, in
sicer imajo težave s socialno komunikacijo in interakcijo ter na področju fleksibilnosti mišljenja.
Težave, ki jih imajo osebe z AS, so osebne asistentke spodbujale k učenju, saj so le tako lahko
pomagale osebi z AS. Več, kot so vedele o osebi z AS, bolj so ji lahko pomagale. Osebne
asistentke so skozi lastne izkušnje in preko samostojnega učenja ugotovile, da osebam z AS
ovzroča težave komunikacija z novimi osebami, spoznavanje novih ljudi, vstopanje v nov
pogovor, prepoznavanje sarkazma ter nenapisanih pravil itd.
Po mnenju intervjuvank je izobraževanje osebnih asistentov zelo pomembno. To ugotavlja tudi
več raziskav (npr. Baldwin, Costley in Warren 2014, str. 2440; Barthelemy idr. 2009, str. 19;
Koegel, Ashbaugh, Koegel, Detar in Regester 2013, str. 900; MacLeod 2007, str. 83; Mitchell in
Beresford 2014, str. 158; Ploog, Scharf, Nelson in Brooks 2013, str. 301; Schopp idr. 2007, str.
403; Simmeborn Fleischer 2012). Potrebo po dodatnem izobraževanju in učenju so prepoznale
vse intervjuvanke. Po njihovem mnenju bi bile z več znanja bolj suverene pri svojem delu.
Osebne asistentke pravijo, da bi za samostojno delo osebne asistentke potrebovale več
strukturiranih izobraževanj, več mentorske ali svetovalne pomoči, več sodelovanja in
povezanosti. Ob bolj obsežnem programu usposabljanja bi se osebni asistenti po koncu programa
počutili usposobljeni za delo z osebami z Aspergerjevim sindromom.
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2.5 Omejitve raziskave
Omejitve raziskave se nanašajo na teoretsko izhodišče in na izpeljavo raziskave. Prva omejitev
obsega teoretski okvir. Izhajali smo predvsem iz teorije transformativnega učenja, kar nas je
usmerilo v določeno smer in nam hkrati zožilo pogled in omejilo interpretacijo.
Omejitev raziskave predstavlja tudi razmeroma malo podobnih raziskav, ki bi bile objavljene v
domači in tuji literaturi in bi jih lahko uporabili pri pripravi raziskave.
Druga omejitev se nanaša na empirično raziskavo, in sicer na ciljno skupino in potek intervjuja.
Majhno število sodelujočih posameznikov je sicer vir poglobljenih pogovorov, a onemogoča
tvorbo poskusne teorije. Pet osebnih asistentov oseb z AS dovoljuje le vpogled v njihovo
izobraževanje, učenje, potrebe in subjektivne probleme, kot so jih sami opisovali. Omejitev, ki se
nam zdi pomembna, je tudi proces intervjuvanja. Odgovori, ki smo jih dobili v intervjujih, bi
lahko bili razmeroma drugačni, če bi intervju opravili v nekem drugem času in v drugih
okoliščinah in če bi se pogovor s sodelujočimi nadaljeval v daljšem obdobju.
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3. Zaključek
Področje usposabljanja osebnih asistentov je v Sloveniji relativno novo in še ni bilo raziskano,
zato smo se odločili, da bomo raziskali usposabljanje in učenje osebnih asistentov odraslih oseb z
AS. S to raziskavo smo želeli doprinesti k novim spoznanjem o učenju osebnih asistentov. Poleg
tega želimo opozoriti strokovno javnost na probleme, s katerimi se spopadajo osebni asistenti
odraslih oseb z AS, ki bi za svoje delo potrebovali daljše usposabljanje.
V zaključku lahko potrdimo, da osebni asistenti odraslih oseb z Aspergerjevim sindromom
razvijajo specifične kompetence skozi prostovoljno delo. Kompetence, pomembne za delo s
posamezniki z AS, se formirajo preko informalnega učenja, ki poteka neorganizirano in
nenamerno, in preko usposabljanja kot organizirane dejavnosti. Povezovanje rezultatov
informalnega učenja in usposabljanja poteka v praksi pri delu osebnih asistentov z odraslimi
osebami z AS.
Vsi elementi učenja (organiziranega in neorganiziranega) prispevajo k transformaciji
posameznika. Transformativno učenje se začne z dilemo, ki jo sproži izkušnja (Mezirow 2009,
str. 94).
V članku o mednarodnem projektu o avtizmu avtorji (Luştrea, Alghazi in Borca 2017, str. 57)
trdijo, da je avtizem ena od najbolj raziskovanih težav v zadnjem času. Kljub temu opažajo
problem neusposobljenosti spremljevalcev oz. osebnih asistentov in strokovnih delavcev, ki
delajo z osebami z AS. Prav tako opažamo podoben problem tudi v Sloveniji. Za odrasle osebe z
AS osebna asistenca še ni vzpostavljena, z izjemo osebnih asistentov (prostovoljcev), ki jih
usposablja Zveza NVO za avtizem Slovenije. Menimo, da bi bilo potrebno več izobraževanj, saj
bi tako osebni asistenti pridobili usposobljenost in suverenost pri svojem delu. V razvoju
programov usposabljanja bi bilo potrebno pripraviti tudi certifikate, ki bi pomenili javnoveljavno
priznanje o usposoblejnosti za delo z odraslimi osebami z Aspergerjevim sindromom.
Pri raziskovanju okoliščin za načrtovanje in izvajanje programov usposabljanja bi morali
raziskati, kaj posameznike oz. osebne asistente motivira za opravljanje tovrstnega dela. Raziskati
bi bilo potrebno tudi to, kako se razvija motivacija pri osebnih asistentih za nudenje pomoči
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odraslim osebam z AS ter, kako se razvija čustvena inteligentnost pri osebnih asistentih odraslih
oseb z AS.
V uvodu smo omenili avtizem in Aspergerjev sindrom kot pojava, ki sta lahko povezana z
genialnostjo, zato bi bilo potrebno raziskati tudi, kako osebni asistenti pripomorejo osebam z AS
pri razvoju njihovih potencialov in talentov. Ljudje z avtizmom potrebujejo osebne asistente za
boljše delovanje v svojem okolju. Osebni asistenti ne delujejo le v pomoč odraslim z AS, temveč
mnogokrat pripomorejo tudi pri ozaveščanju javnosti o avtizmu in Aspergerjevem sindromu ter
na tak način pomagajo pri integraciji oseb z AS v družbo.
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5. Priloge
5.1 Priloga 1: Vprašalnik
Starost:
Izobrazba:
Ura ob začetku in ura ob koncu intervjuvanja:

Izkušnja osebne asistence
1. Predstavite, kako poteka vaše delo kot osebna asistentka odraslih oseb z Aspergerjevim
sindromom? Katere so vaše naloge v vlogi osebne asistentke?
2. Kaj je bila vaša storitev oz. kaj je tista težava/ šibka točka osebe z AS, pri kateri ste ji
pomagali?
a. Kako ste določili, da oseba z AS potrebuje pomoč pri tej stvari?
b. Kakšne dejavnosti ste zato organizirali za osebo z AS?
3. Kakšna je vaša osebna izkušnja, ki ste njo dobili kot osebna asistentka? Ali je bila vaša
izkušnja z osebo, ki ste ji nudili storitev, bolj pozitivna ali negativna?
a. Kaj se je zgodilo?
4. Katera znanja in spretnosti potrebujete za delo v vlogi osebne asistentke?
a. Kako to znanje oz. ta spretnost pripomore pri vašem delu osebne asistentke?
5. Kako bi ocenili svoje trenutno znanje oz. spretnosti v vlogi osebne asistentke odraslih
oseb z Aspergerjevim sindromom?
Na srečanjih/delavnicah ste govorili o problemih, s katerimi ste se soočali pri delu z osebam z
AS; potem ste ozavestili in reflektirali izkušnje, ki ste jih pridobili v teku dela.
6. Kako je pri vas potekalo reflektiranje izkušnje iz prakse? Opišete lahko na primeru, ki
vam je najbolj ostal v spominu.
a. Kako ste prišli do novih spoznanj preko ozaveščanja/reflektiranja izkušnje?
7. Ali ste znali novo spoznanje prenesti v prakso?
a. Kako vam je novo spoznanje pomagalo pri naslednji izkušnji?
8. Kako ste se učili, kadar niste imeli mentorske ali druge podpore? (zunaj srečanj, v samem
procesu dela, npr. prebiranje knjig ipd.)
a. Kaj vas je nagovorilo, da ste se tako učili? (Zakaj ste se tako učili?)
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b. Ali je bilo to, kar ste se naučili brez mentorjeve podpore, relevantno za vaše delo
kot osebna asistentka? Opišite.
Transformacija osebnih asistentov
9. Katere kompetence, znanja, veščine, zmožnosti ste razvili ali celo spremenili skozi proces
usposabljanja in učenja?
10. Ali ste po vašem mnenju spremenili pogled na vlogo osebnega asistenta?
a. Kakšen je sedaj vaš pogled na vlogo osebnega asistenta in kakšen je bil pred
usposabljanjem?
11. Ali ste se kot osebna asistentka poleg obveznega izobraževanja in srečanj izobraževali še
samostojno (brali knjige, članke, gledali filme...)?
a. Kaj ste se naučili samostojno pri podpori in pomoči odraslim osebam z
Aspergerjevim sindromom?
12. Ali se spomnite katerega dogodka, ki je bil za vas prelomen (iz katerega ste se največ
naučili o sebi in o drugih)? Opišite ga.
a. Kaj ste ob tem spoznali, se naučili?
b. Kaj ste ob tem občutili?
Program usposabljanja za osebne asistente
13. Kje ste izvedeli za program usposabljanja osebnih asistentov odraslih oseb z
Aspergerjevim sindromom?
14. Zakaj ste se vključili v program usposabljanja osebnih asistentov odraslih oseb z
Aspergerjevim sindromom?
15. Katera vsebina, pogovor ali diskusija, ki je bila obravnavana v teku programa (iz
obveznega izobraževanja ali iz obveznih srečanj), se vam je najbolj vtisnila v spomin?
Zakaj?
a. Kaj ste se pri tem naučili?
b. Ali so vam kasneje ta vsebina, pogovor ali diskusija pomagali pri delu z odraslimi
osebami z Aspergerjevim sindromom? Kako?
16. Ali bi lahko izpostavili konkretno izkušnjo, kjer ste se naučili nekaj novega o sebi ali o
drugih?
a. Kaj ste se pri tem naučili?
b. Kako vam je/ bo to pomagalo pri nadaljnjem delu kot osebni asistentki?
17. Ali se vam zdi, da ste v teku programa usposabljanja za osebne asistente spremenili svoja
stališča in vrednote o vlogi osebnega asistenta in o osebah z AS? Razložite.
18. Kaj vam je nudil program usposabljanja za osebne asistente?
a. Kaj ste pogrešali oz. kaj bi dodali?
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19. Kaj bi vi konkretno spremenili v programu usposabljanja za osebne asistente odraslih
oseb z Aspergerjevim sindromom?
20. Ali ste kot osebna asistentka poleg obveznega izobraževanja in srečanj uporabljali še
kakšno dodatno organizirano izobraževanje? Organiziranega ne.
a. Kako je to izobraževanje potekalo?
b. Kaj ste se tam naučili?
Reševanje težav
21. Ali vidite kakšno pomanjkanje znanja/spretnosti za vaše delovanje v vlogi osebne
asistentke?
a. Kje vidite pomanjkanje znanja, spretnosti?
22. Ali ste se morda kdaj soočili s tem, da niste bili suvereni kot osebna asistentka pri delu z
osebo/ osebami z Aspergerjevim sindromom? Ali lahko opišete konkretno situacijo?
a. Koga ste v tej situaciji prosili za nasvet oz. pomoč?
b. Kako vam je ta nasvet pomagal?
23. Ali vam je kdaj težko pri delu? Kaj storite?

Nadaljnje delovanje kot osebni asistent
24. Ali boste v prihodnje še delovali kot osebna asistentka oseb z Aspergerjevim sindromom?
a. Kaj je vplivalo na vašo odločitev?
25. Ali pričakujete, da boste preko izkušenj, ki ste jih pridobili v teku tega programa, kjer
delujete kot osebna asistentka, lažje dobili redno zaposlitev?
26. Kako vam bodo te izkušnje pomagale pri zaposlovanju?
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5.2 Priloga 2: Primer kodiranja
Tabela 1. : Primer kodiranja 1. intervjuja
Empirični zapis

Pojem: 1. raven

Kategorija: 2. raven

Tema

»Prvič, jaz sem mislila, da bo to samo
druženje, da ne bo toliko poglobljenega
dela, kakor sem ga imela. Moja prva
pričakovanja so bila, aha, bova šla v muzej,
kino itd...«
»Pri ta drugi asistenci je bila pa potem
druga izkušnja, tukaj njo dejansko učim oz.
moja naloga je spremstvo od doma do šole.
Da bi njo naučila, da ona zna priti
samostojno od doma do šole...«

Pričakovanje samo
druženja in ne toliko
poglobljenega dela

Pričakovanje samo
druženja

Potek dela in
pomoč osebne
asistentke

Pri drugi asistenci, gre
bolj za učenje, in sicer,
kako priti od doma do
šole
Želja je, da bi ona sama
znala priti od doma do
šole
Pri obeh uporabnikih z
AS je bila šibka točka
socialna vključenost,
komunikacija z družbo
Potrebna pomoč
drugega, zaradi občutka
varnosti in suverenosti
Skozi obnašanje je bilo
določeno, kje oseba z
AS potrebuje pomoč
Prva izkušnja je bila
negativna zaradi
osebnega spuščanja v
situacijo
Druga izkušnja je bila
pozitivna

Učenje in želja po
samostojnosti

Potek dela in
pomoč osebne
asistentke

Šibka točka

Potek dela in
pomoč osebne
asistentke

Določitev pomoči

Potek dela in
pomoč osebne
asistentke
Proces
transformativn
ega učenja

Čutiti moraš, kako
delati z njimi, in težko
se je priučiti teh
spretnosti
Izkušnjo je reflektirala
tako, da to ni prav.
Dobivanje nasvetov, ki
so bili uporabni v

Občutek, ki se ga
težko nauči

Kompetence
osebne
asistentke

Reflektiranje izkušnje
iz prakse

Proces
transformativn
ega učenja

»Pri obeh je bila ta šibka točka socialna
vključenost, komunikacija z družbo. Se mi
zdi, da nimajo tega občutka varnosti, zato
morajo velikokrat imeti nekoga zraven, da
bi lahko bili suvereni.«

»Skozi obnašanje sem določila, da tam rabi
pomoč, ker oni ne znajo povedati točno, ti
samo pri kakšni stvari prišepnejo..«
»Ja, pri Blažu ni bilo pozitivne izkušnje,
ne, tukaj je bilo na začetku zelo pozitivno,
potem pa sem se preveč osebno spustila v
zadevo....Pri Ani pa vidim to kot neko
dobro obliko asistence. Z njo je res zelo
dobro delati, ko res vidš napredek, ker je
zelo dovzetna, zelo sprejema nove zadeve,
nima odpora.«
»Meni se zdi, da dejansko moraš samo
čutiti neke zadeve. Zelo se je težko teh
spretnosti naučiti, kako delati...
»Jaz sem samo na tak način reflektirala, da
to ni prav, da ni v redu, kar dela, da mu ne
moram pomagati, če on ne sprejme
tega...In v bistvu moje delo je bilo bolj kot

Pozitivna izkušnja in
negativna izkušnja
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neka pomoč, ki je ni sprejel.«
»Za Blaža sem recimo na YouTubu
posnetke gledala, pa v bistvu mi je tudi on
poslal neka predavanja o AS, kako delat z
njimi... Potem pri Ani sem pa glede tega
selektivnega mutizma zelo veliko prebrala.
Tako, da sem potem brala vloge od njih,
kjer opisujejo sami svoje težave, pa kako
jih premostujejo.«
»Ja ker nisem dobila nobenih informacij
sem bila primorana, da sem potem sama
kaj najdla. Predvsem zarad tega tudi, da
sem znala kakšne situacije predvidevati.
Predvsem zaradi tega osnovnega
izobraževanja sem začela brati o tem, pa da
sem se izobrazila, kako širok je lahko ta
spekter.«
»To sem zelo razvila, da ni vse
hiperaktivno, da razumeš človeka, da rabi
več časa, da mu daš več časa. Naučila sem
se, da jih je treba sprejemat takšne, kot so,
da ne smeš obsojat, da če tako delujejo,
tako delujejo in da tudi v vsakodnevnem
življenju.«
»V tem programu sem pogrešala to neko
konkretnost, da ti znajo konkretno
predlagati. Pa nadzor bi dodala, kaj
delamo, kako.«
»Ja velikokrat sem se soočila, da nisem
bila suverena. Jaz sem v bistvu delala po
svojem občutku. To, kar se je meni zdelo
prav, recimo, da sem jaz v redu na tem
področju dela, da sem se sama naučila,
potem sem pa čisto iz svojih osebnih
izkušenj skušala aplicirati na situacijo.«
»Težko mi je bilo, da se neosebno
vključuješ, pri Blažu sem se preveč, pri Ani
pa vidim, da moram kar distanco držati.«

praksi
Brez mentorjeve
podpore je bilo učenje
preko posnetkov na
YouTubu, prebiranje,
kaj je selektivni
mutizem, branje
osebnih izkušenj oseb z
AS, kako premostijo
svoje težave
Zaradi pomanjkljivih
informacij bila
primorana, da je sama
poiskala potrebne
informacije

Brez mentorjeve
podpore

Informalno
učenje

Samostojno učenje in
učenje iz izkušenj

Informalno
učenje

Učenje tolerance in
strpnosti

Učenje o sebi in
spreminjanje svojih
stališč

Kompetence
osebne
asistentke

Premalo konkretnih
primerov in nadzora

Konkretni predlogi

Organizacija
usposabljanja

Soočanje z
nesuverenostjo in
delovanje po svojem
občutku
Apliciranje iz svojih
izkušenj na situacijo

Aplikacija iz izkušenj

Doživljanje
negotovosti

Težko se je neosebno
vključevati

Držanje distance

Doživljanje
negotovosti
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Tabela 2. : Primer kodiranja 2. intervjuja
Empirični zapis

Pojem: 1. raven

Kategorija: 2. raven

Tema

»Ja, najprej je bila moja naloga, da Nado dobro
spoznam, da spoznam njene šibke točke, pri
katerih bi ji lahko pomagala... In na začetku sva se
midve samo družile, potem šle tudi po opravkih.«
»Ja, njej sm pomagala pri vključevanju v družbo.
Pač da potrebuje pomoč pri vključevanju v družbo
sem že vedela, ker vse osebe z AS potrebujejo
tako pomoč... Pa tudi ona sama mi je rekla, da to
rabi, in to mi je bilo največje potrdilo, da pač na
tem morava delati.«
»Moja izkušnja z Nado in pa tudi s skupnimi
druženji je bila zelo pozitivna... Ampak na
splošno je Nada zelo zgovorna, nima nobenih
tikov, zaveda se svojih pomanjkljivosti in zato je
bilo z njo res lahko delati...
»Spoznala sem, da so si vsi Aspergi zelo različni,
da ima vsak svoje posebnosti in da se je treba
njim prilagajati in jih tako razumeti.«
»Hm, jaz bi rekla, da predvsem moraš znati njim
prisluhniti, jih razumeti, ker oni ti vse znajo
povedati, kaj hočejo, kaj jih moti. Potem moraš
vedeti neke osnove, kaj sploh je avtizem, kakšne
so te osebe in kako z njimi delati... Jaz mislm, da
te pač to delo mora veseliti, da lahko z njimi delaš
in potem že pridejo spretnosti, ki jih moraš
obvladati kot osebna asistentka.«
»Če je pršlo do kakšnega problema, je lahko
vsaka predlagala, kako bi ga rešla. Najprej smo ga
poskušale razumeti, zakaj je sploh do tega pršlo.
Na teh srečanjih sem bolj spoznavala, kaj bi še
lahko naredila in kako bi še lahko pomagala Nadi,
kaj sem dobro naredila in kaj ne..«
»Ja večinoma sem prebirala kaj na spletu, gledala
kakšna predavanja na You Tubu, prebrala sem ene
par knjig o avtizmu, pa gledala sem filme, kjer
nastopajo osebe z AS. Na faksu smo pri nekaterih
predmetih obravnavali tud avtizem. Potem, učila
sem se tudi preko zgodb, ki so jih imele druge
asistentke ali starši oseb z avtizmom. Pa preko
svojih in tujih izkušenj, preko svojih in tujih
napak, problemov.«

Spoznavanje osebe z
AS, spoznavanje
njenih šibkih točk in
druženje
Pomoč pri
vključevanju v družbo

Prepoznavanje
šibkih točk in
druženje

Potek dela in
pomoč osebne
asistentke

Vključevanje v
družbo

Potek dela in
pomoč osebne
asistentke

Pozitivna izkušnja z
Nado; pri tem je
pomembno
prilagajanje

Pozitivna izkušnja

Proces
transformativn
ega učenja

Osebam z AS moraš
znati prisluhniti in jih
razumeti
Moraš biti človek za to
delo, mora te veseliti

Razumevanje in
veselje do dela

Kompetence
osebne
asistentke

Razumevanje
problema in
razmišljanje o njem,
podajanje predlogov
za reševanje

Reflektiranje
problemov

Proces
transformativn
ega učenja

Prebiranje na spletu,
gledanje predavanj na
You Tubu, prebiranje
knjig, gledanje filmov
Učenje preko svojih in
tujih napak, izkušenj

Izkustveno in
samostojno učenje
brez mentorjeve
podpore

Informalno
učenje
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»Karkoli sem se sama naučila, sem nekako lahko
povezala s svojim delom in vedno je bilo nekaj
uporabnega, da sem to potem lahko prenesla tudi
v prakso.«
»Naučila sem se neke empatije do teh oseb,
razumevanja, potrpežljivosti, naučila sem se, da
ima vsak drugačne poglede na svet in da je to
potrebno to spoštovati. Naučila sem se tudi biti
bolj odgovorna, ker tukaj sem imela kar veliko
odgovornost, da sem skrbela za Nado, ko sva se
družili, da sem skrbela za njen napredek. Pač, da
je potrebna solidarnost do drugih, ker tudi ti od
tega veliko dobiš in se veliko od tega naučiš.«
»Ker najprej sem mislila, da bomo mi tam zraven
samo kot neka psihična ali moralna podpora,
ampak smo mi njim veliko več, mi smo njim
prijatelji, čeprav imaš neko profesionalno distanco
do njega in se z njim družiš samo dvakrat na
teden.«
»Sem pa pogrešala malo več organiziranga
izobraževanja, malo več organiziranih srečanj,
malo več sodelovanja z Janjo ali pa s starši. Jaz bi
dodala več strukture temu programu, več
organiziranih dogodkov, izobraževanj, delavnic.«
»Jaz sem vedno delovala tako, kakor se je meni
zdelo, da je prav. Pa da je bilo profesionalno od
mene.«

Relevantno in
učinkovito samostojno
učenje

Samostojno učenje

Proces
transformativn
ega učenja

Učenje empatije,
razumevanja,
potrpežljivosti,
odgovornosti,
solidarnosti

Učenje o sebi

Kompetence
osebne
asistentke

Poleg nudenja podpore
smo mi njim prijatelji

Podpora in
prijateljstvo

Potek dela in
pomoč osebne
asistentke

Potreba po strukturi in
več organiziranih
dogodkih,
izobraževanjih,
delavnicah
Profesionalno
delovanje in ni bilo
težav

Slaba organizacija

Organizacija
usposabljanja

Profesionalnost

Doživljanje
negotovosti
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5.3 Priloga 3: Izsek iz intervjuja – Petra


Katere kompetence, znanja, veščine, zmožnosti ste razvili ali celo spremenili skozi proces
usposabljanja in učenja?

Največ je bila tukaj komunikacija, opazovanje, samorefleksija. Pa to v času druženja z njo tako res pazim
kaj bom rekla, samokontrola, na večih vidikih no, ne samo samorefleksija ampak tudi samokontrola, da
pazim, kaj rečem, pa tudi to načrtovanje za naprej, pač moram imeti v mislih to in to, pa navsezadnje
moram biti tudi jaz fleksibilna in prilagodljiva in tudi to sem mogla razviti. Če ona reče, ne vem, danes bi
šla tja in tja, ja, seveda, dokler je v skladu z mojimi mejami a ne, sej do sedaj se še ni zgodil, da bi kej
predlagala, da meni ne bi bilo kul. Pa tudi to, da se zavedam, kaj pomeni pomoč in podpora glede na to, da
vem, da je ona že dosti integrirana in se znajde, da vem, da v neko neznano situacijo greva prvič skupaj pa
drugič tudi skupaj, če bo rabila, ampak to ne pomeni, da jo bom jaz vsakič nekam vodila, da pa potem pa
more že sama iti, ker tudi jaz mogoče nisem pripravljena iti čisto na vsako stvar, ki njo zanima. Pač
parkrat jaz to razumem v sklopu osebne asistence in mi ni problem, potem pa bo šla sama, a ne.



Ali ste po vašem mnenju spremenili pogled na vlogo osebnega asistenta?


Kakšen je sedaj vaš pogled na vlogo osebnega asistenta in kakšen je bil pred
usposabljanjem?

Ja jaz sem na začetku pričakovala, da bo to nekaj, kar si bodo uporabniki bolj želeli, da bodo uporabniki
bolj koristili to osebno asistenco in na koncu se je izkazalo, da smo osebni asistenti tisti pobudniki, kar je
bilo v bistvu tudi večkrat poudarjeno s strani Nevenke, da smo mi tisti, ki smo samoiniciativni in bomo mi
mogli njih klicati. Ampak jaz sem mela nekje v mislih, da če ma osebnega asistenta, da valda, da ga bo
poklical, ampak, ja, ni bilo tako. Tako da je to bolj samoiniciativno delo, bolj, kot sem mislila.



Ali ste se kot osebna asistentka, poleg obveznega izobraževanja in srečanj izobraževali še
samostojno (brali knjige, članke, gledali filme...)? Kaj ste se naučili samostojno pri podpori in
pomoči odraslim osebam z Aspergerjevim sindromom?

Sem, brala sem knjigo Autism Breakthrough. Bolj je tako usmerjena na Son-Rise program oz. bolj se
navezuje nanj, ker namreč avtor te knjige je v bistvu sin teh dveh, ki sta ta program začela na njem, torej
on je ta otrok, ki je imel nekoč avtizem, ampak je danes povsem integriran, zdi se kot nevrotipičen. To je
ena knjiga, k sem jo, ne v celoti, samo tiste sekcije, ki so se mi zdele zanimive.
Kako to, da si se odločila za to knjigo?
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Ja, v bistvu sem jaz že prej, pred asistenco, v sklopu ene organizacije, v sklopu priprav na tabor, kjer sem
se jaz prvič spoznala z avtizmom. Pa smo imeli takrat eno mini predavanje, kjer oče govori o svoji
izkušnji, k ima sina z avtizmom, in nam je on takrat predlagal to knjigo in sem si to zapisala in sem si jo
takrt kupila. Ampak to izobraževanje je bilo že kar veliko pred to asistenco. Takrt sem tako slišala malo
bolj starševski vidik, ni bilo to tako, da bi mi to kaj velik doprineslo k znanju o avtizmu, sploh pa ne o AS.
Pa ta knjiga je bolj napisana za starše, kot neka podpora in res bolj po Son-Rise programu, mi je bla
zanimiva, ampak je napisana za bolj ta prav avtizem, ne pa za osebe z AS in jaz nisem velik ven iz nje
potegnila, da bi mi ful koristila.



Ali se spomnite katerega dogodka, ki je bil za vas prelomen (iz katerega ste se največ naučili
o sebi in o drugih)? Opišite ga.


Kaj ste ob tem spoznali, se naučili?

Ja, midve sva se že ene parkrat dobile in sva šli potem enkrat urejati na avtobusno postajo to karto,
mesečno, in midve sva šli že prej pred enim tednom na avtobusno postajo in sva takrt dobili napačno
informacijo o tem, da mora ona imeti potrdilo o začasnem prebivališču, če želi imeti mesečno karto, ki
vključuje več kot 10 voženj. Potem je ona imela vse ustrezne papirje in greva midve še enkrat. In prideva
tja in bila je še neka gužva in tam nama gospod, ki je tam delal, razložil, da je mesečna karta mišljena za
tiste, ki imajo stalno prebivališče izven kraja šolanja, tista gospa je pa rekla, da lahko dobiš če imaš tisto
potrdilo, a ne. Pa sedaj, ko pomislm, mi je čist logično, ampak jaz takrt nisem vedela, kaj pomeni
mesečna, pa karta za 10 voženj. No, in jaz sem vedno mislila, da je moja uporabnica tako, da se dobr
znajde, ampak me je potem njena reakcija, ki je že kar tako bila malo agresivna, jezna, pa čutila se je, ne
vem, napadeno? Ne vem točno kaj, ampak tako je reagirala zelo ostro in jaz nisem pričakovala tega od nje
(smeh), me je kar tako malo oo, presenetla in takrt sem potem tako videla, da, ja, v takih situacijah pride
do izraza ta AS. In je ona tako zelo osebno vzela te stvari, kot da on njej noče dati karte, ne pa, da je
sistem tak. Men je bilo to zelo zanimiv videti, ker takrt se je to pri njej pokazalo, kar jaz pri njej prej nisem
videla. Ona je bila vedno tako ful dobre volje, pa tako vse fajn, takrt je bilo pa, da se je nekaj zataknilo in
meni je bilo zanimivo videti potem njeno reakcijo. Ful je bilo tako čutit to njeno frustracijo, pa že kar tako
malo agresivno. Je bilo nepričakovano, ja, (smeh) in potem tudi, ko sem jo opazovala, koliko jo je ta mini
incident izžel, ko sva potem šli še na vlak do Domžal, kjer je bilo pa še vroče, pa še ful je bil glasen, ker je
bil neki star vlak, in jaz dejansko nisem imela kaj narediti, pač, če je glasen vlak, je glasen vlak. Ampak
mi jo je bilo kar težko gledati, ker že tisto jo je izžel in potem še ta vlak. Ko sva pršle v Domžale, sva bile
obe srečne, da sva šli dol iz vlaka. Po tej situaciji sem potem dojela, da, ja, je smiselna ta moja pomoč,
asistenca.
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Jaz mislm, da je bilo iz moje strani že to dovolj, da sem bila tam zraven in da sem ostala mirna. In da sem
ji potem pomagala čisto pri teh stvareh, ko je bila vznemirjena, da sem jo usmerila, pa sem rekla, daj ti
bom jaz to prijela, da boš ti lahko to najdla. Bila sem samo še bolj pozorna na to, da umirim njeno
razburjenost s tem, da ji povem, sedaj greva pa to, pa to, potem pa to in to, pa probala sem ji pojasnit
stvari, zakaj se je to zgodilo, da pač zato, ker sva prvič dobile napačne informacije. Pa tako počasi sem ji
to razložila a ne, ne takoj, ko sva šle iz avtobusne, da bi jo zbombardirala z razlago, ampak sva itak mogle
potem vlak ujeti in sem počakala, da se je ona vmes vsaj malo že umirila. Pač videla sem, da je v takih
situacijah treba ostat miren in zbran, sploh če si ti neki asistent, na katerega se ta oseba opira.



V kateri situaciji ste se soočili, da niste bili suvereni kot osebna asistentka pri delu z osebo/
osebami z Asperjerjevim sindromom?


Koga ste v tej situaciji prosili za nasvet oz. pomoč?



Kako vam je ta nasvet pomagal?

Ja, prvič, ko sva se dobili, in jaz je še nisem poznala. Najprej sva bili dogovorjeni, da se dobiva na
železniški postaji in potem sva bile sproti preko sms-jev na vezi in ona mi je rekla, da je sedaj že v
knjižnici Otona Župančiča in da bo prišla nazaj na železniško, ampak meni se je zdel to velik nesmisel,
ker midve bi šle potem itak proti centru in sem ji napisala, naj počaka kar v knjižnici in je bilo potem to
narobe (smeh), ker midve sva se dogovorili, da se dobiva na železniški. In potem mi je takoj, ko sem
prišla, rekla nekaj v tem smislu, da drugič se dobiva tam, kjer se dogovoriva. In ravno iz tega sem videla,
da je zelo direktna, pa potem sem se ji itak opravičila, lej, sori, nisem vedela in sedaj vem za naslednjič.
Tudi če bi vedla, da bo šla trikrat gor in dol, se bova dobile tam, kjer sva se prvič zmenili.
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5.4 Priloga 4: Zapiski z opazovanja
16. 11. 2018 Interaktivna delavnica (asistenti in družine; Center ASPI)
Potek: Najprej smo se zbrali samo osebni asistenti in organizatorji interaktivne delavnice. Zbrali
smo se v Centru ASPI v Domžalah. Tisti, ki so bili prvič v Centru ASPI, so si center najprej
ogledali, nato pa so sledila navodila dela in potek delavnic. Potem smo pripravili različne listke,
kjer smo napisali svoje ime za lažje spoznavanje (osebni asistenti so imeli oranžne listke, starši
modre, osebe z AS pa zelene). Delavnice so potekale v vseh prostorih centra, kjer je preko
namiznih iger in oblikovanja iz gline potekalo spoznavanje med osebnimi asistenti, starši in
osebami z AS. Osebe z AS, starši in osebni asistenti so krožili po sobah tako, da so lahko
spoznali čim več različnih oseb. Namen teh druženj je, da se osebni asistenti in osebe z AS med
seboj spoznajo in mogoče že zmenijo za nadaljnje sodelovanje. Ob koncu dogodka naj bi sledila
še intervizija, vendar smo to premaknili na naslednje srečanje. Tako bomo lahko bolj spočiti
evalvirali interaktivno delavnico.
Opažanja: Ob prijavi novih gostov na dogodek (staršev in oseb z AS) je bilo lahko opaziti
vznemirjenje s strani staršev, oseb z AS in osebnih asistentov, saj je bilo to prvo srečanje za
osebne asistente in osebe z AS. Dogodka se je udeležilo več mlajših oseb z AS (17-25 let) ob
spremstvu staršev. Vseh skupaj, staršev in oseb z AS, je bilo okoli 30 in 15 osebnih asistentov.
Spoznavanje z novim okoljem in novimi osebami je bilo precej vznemirljivo za osebe z AS in
tudi za osebne asistente, vendar se je kar kmalu vzdušje spremenilo v prijetno. K temu so veliko
pripomogle namizne igre in oblikovanje iz gline, saj sta preko njih lažje tekla pogovor in
spoznavanje. Osebni asistenti so dobili navodila, naj se pripravijo, kako bodo pristopili do oseb z
AS in kako se bodo predstavili in naj potem razmislijo, s katero osebo z AS bi se najbolj ujeli.
Organizatorji delavnice smo poskušali osebne asistente usmerjati, jim pomagati pri navezovanju
stikov z osebami z AS, svetovati in jim biti na razpolago kot mentorji. Delavnica je potekala dve
uri (od 17:00 do 19:00), kar je bilo za nekatere osebe z AS malo preveč naporno in prav tako za
nekatere osebne asistente. Na splošno se mi zdi, da je bila delavnica dobro organizirana in da je
bil prvi stik osebnih asistentov z osebami z AS pozitiven in uspešen. Tukaj so lahko povezali že
nekaj znanja iz prvega teoretičnega dela usposabljanja (definicija in značilnosti avtizma itd.) s
prakso. Verbalna in neverbalna komunikacija je bila pri nekaterih na začetku bolj zadržana in ni
bila suverena, a so bili sčasoma osebni asistenti vedno bolj sproščeni in spontani. Osebam z AS
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in tudi osebnim asistentom se je lažje odpreti, pogovarjati med neko aktivnostjo, saj je pozornost
bolj usmerjena v samo dejavnost. Tako samo druženje in komunikacija ustvarjata manj pritiska
na posameznika.
Letos se je prijavilo kar 20 prostovoljcev (vsako leto jih je več).
23. 11. 2018 Motnje avtističnega spektra in pridružene motnje (Slovanska knjižnica)
Potek: Tokrat smo se zbrali samo osebni asistenti (bodoči) brez oseb z AS v Slovanski knjižnici v
veliki dvorani. Začeli smo z izpolnjevanjem vprašalnika, kjer se predstaviš z namenom, da nam
bo v pomoč dobiti in se povezati z uporabnikom oz. osebo z AS. V vprašalniku si moral
odgovoriti na naslednja vprašanja: v katerem kraju stanuješ? Kaj študiraš, kaj je tvoja izobrazba,
poklic? Kaj so tvoji hobiji? Napiši besedo, ki te najbolj opiše. Na katerih področjih bi želel biti
osebni asistent osebi z AS (npr. gospodinjska opravila, skrb za osebno higieno, komunikacija z
okolico, na delovnem mestu, v šoli, druženje)? Na katerih področjih ne bi želel oz. se ne počutiš
kompetentnega, da bi asistiral osebi z AS? Po izpolnitvi vprašalnika je sledilo predavanje o
motnjah avtističnega spektra in pridruženih motnjah. Predavateljica Nataša Potočnik Dajčman,
dr. med. spec. psih. otro. in mlad. psih., je zelo sistematično in nazorno predstavila temo. Ob tem
je podala ogromno primerov iz prakse. Na koncu so sledila še vprašanja za predavateljico. Nato
je sledil odmor. Po odmoru smo imeli še evalvacijo prejšnjega dogodka, kjer je vsak lahko
povedal, komentiral, delil občutke.
Opažanja: Pri evalvaciji oz. interviziji na delavnico smo podali vsak svoja opažanja, pripombe in
pohvale ter predloge za naslednjič. V pogovor se niso vključili vsi asistenti, le nekateri, in tudi v
nadaljevanju so samo oni komentirali in podajali izjave. Ni bilo izvedeno tako, da bi lahko po
vrsti vsak nekaj povedati, ampak je govoril tisti, ki je hotel. Ugotovili smo, da je bila glavna
pomanjkljivost prav to, da se niso vsi osebni asistenti in osebe z AS ter njihovi starši med seboj
spoznali, ker ni bilo organizirane sistematične predstavitve vseh, vendar smo se kar takoj začeli
»družiti«. Najbolj pomenljiv stavek zame je bil ob koncu intervizije, kjer je bilo rečeno, da to
usposabljanje ni namenjeno, da osebni asistenti pomagajo osebi z AS, temveč je namenjeno
učenju.
Glede na predavanje lahko rečem, da so osebni asistenti kar z zanimanjem poslušali
predavateljico, saj je govorila nam prilagojeno. Podala je veliko zgodb iz prakse ter veliko
nasvetov (katere knjige, članke prebrati, katere filme pogledati). In tudi ob koncu predavanja je
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bilo veliko vprašanj, predvsem s strani tistih asistentov, ki imajo doma nekoga z AS oz. poznajo
nekoga z AS. Zame nova informacija oz. nasvet je bilo učenje na podlagi socialne zgodbe. Torej,
da se skupaj z osebo z AS učiš preko neke določene izbrane socialne zgodbe.
30. 11. 2018 Mladostniki in odrasli z avtizmom ter razlike med spoloma (Slovanska
knjižnica)
Potek: Delavnica za osebne asistente se je začela z delom v skupinah (po 4 osebe v skupini), kjer
je bila naloga, da asistenti najdejo pare besedila, kjer so napisani miti in resnice o spektroavtistični motnji. Nato smo se usedli v krog in o tem poročali, vendar se razprava o tem ni
razvila. Zato je sledil pogovor o oblikovanju parov (osebni asistent in uporabniki). Trije pari so se
že oblikovali; ostalim osebnim asistentom je za to namenjena interaktivna delavnica naslednji
petek. Nekje do januarja bi se morali oblikovati vsi pari. Po odmoru je sledilo predavanje, kjer je
predavateljica Aleksandra Jeličić, spec. klin. psih., predstavila spektroavtistično motnjo in
psihiatrično komorbidnost. Predstavila je tudi nekatere razlike med spoloma, predvsem iz svoje
prakse in izkušenj. Po predavanju so sledila vprašanja, vendar tudi tokrat do razprave ni prišlo.
Za konec je osebna asistentka odraslih oseb z AS, ki se je že usposobila za asistiranje lansko leto,
predstavila pravice in ugodnosti za dijake in študente z AS. Predstavila je kartico ugodnosti za
invalide in status študenta s posebnimi potrebami. Na koncu so zopet sledila vprašanja, ki so bila
vezana predvsem na njeno izkušnjo kot osebne asistentke oseb z AS.
Opažanja: Kakšnih novih opazk pri tej delavnici nisem opazila. Mogoče to, da je nekatere
zaskrbelo, da ne bodo dobili para oz. uporabnika ter da bo za njih delo z njimi velik zalogaj. Pri
nekaterih sem opazila dvom in zaskrbljenost ob pripovedovanju različnih zgodb in izkušenj z
osebami z AS, vendar so vodje delavnice te dvome hitro odpravile. Največje zanimanje so
pokazali ob zgodbah iz izkušenj in iz prakse ter praktičnih nasvetih.
Pomemben nasvet, ki ga je dala predavateljica, se mi je zdel, da je potrebno pokazati iskreno
zanimanje do osebe/oseb z AS, saj se na to odzivajo. Prav tako se je potrebno prilagoditi njim; se
pozanimati o njihovih interesih, da se potem z njimi lažje pogovarjaš in navezuješ stik. Potrebno
je vzpostaviti terapevtski odnos, da se ti oseba z AS zaupa in se ob tebi počuti varno. To pa
dosežeš sčasoma ter z zanimanjem do njih in njihovih interesov.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 31. maj 2019

Eva Vidic

Lektoriranje: mag. Tadej Ian
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IZJAVA ŠTUDENTA/-KE OB ODDAJI DELA
1. a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje pogoje,
ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem deležu rezultat
mojega samostojnega dela;
2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega
zaključnega dela študija;
3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem
zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil/-a;
4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal/-a v skladu z etičnimi načeli in, kjer
je to potrebno, za raziskavo pridobil/-a soglasje etične komisije;
5. soglašam, da se elektronska oblika pisnega zaključnega dela študija uporabi za preverjanje
podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je
povezana s študijskim informacijskim sistemom članice;
6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega
zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;
7. [za zaključna dela na 3. stopnji študija, sestavljena iz člankov] da sem od založnikov, na katere
sem predhodno izključno prenesel/-la materialne avtorske pravice na člankih, pridobil/-a potrebna
soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko disertacije. Soglasja UL omogočajo
neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno hranjenje avtorskega dela v
elektronski obliki in reproduciranje ter dajanje disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu
preko Repozitorija UL.
8. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu
študija in tej izjavi skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.
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9. dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.
V/Na: ________________________
Datum:_______________________ Podpis študenta/-ke: __________________
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