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POVZETEK
Diplomsko delo obsega predstavitev pravic otroka z avtističnimi motnjami v rednem
izobraževalnem sistemu, zakonodajo s področja otrok z avtističnimi motnjami, naloge
spremljevalca otrok z avtističnimi motnjami in mnenja strokovnih delavcev šole o delu,
usposabljanju ter zakonodaji na področju spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami. V
teoretičnem delu so področja avtizma, zakonodaje s področja otrok z avtističnimi motnjami,
spremljevalca teh otrok ter izpopolnjevanja spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami
podrobneje opisana.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, s kakšnimi ovirami se srečujejo strokovni delavci šole, ko
je otroku z avtističnimi motnjami dodeljen spremljevalec, katere naloge v vzgojnoizobraževalnem procesu lahko ta opravlja in kdo mu jih določi. Zanima nas predvsem, katera
znanja so po mnenju strokovnih delavcev šole potrebna za delo spremljevalca otroka z
avtističnimi motnjami, ali imajo spremljevalci teh otrok dovolj možnosti za dodatno
pridobivanje znanja na področju avtizma, mnenje strokovnih delavcev šole o
kakovostnejšem delu spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami, kaj o problematiki
spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami menijo na Zvezi NVO za avtizem Slovenije in
v kolikšni meri si prizadevajo za boljšo usposobljenost spremljevalcev otrok z avtističnimi
motnjami. Podatke smo pridobili s pomočjo strukturiranega intervjuja z ravnateljem šole, ki
jo obiskuje deček z avtističnimi motnjami, s specialno pedagoginjo, z učiteljico, z začasnim
spremljevalcem, s predsednico Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije ter s
pomočjo dokumentacije o dečku. Ugotavljamo, da so zaradi pomanjkljive zakonodaje s
področja spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami, strokovni delavci šol primorani
prevzemati njihove naloge, saj šole ne morejo zaposliti spremljevalcev otrok z avtističnimi
motnjami. Ugotavljamo še, da bi strokovni delavci potrebovali dodatna znanja na področju
otrok z avtističnimi motnjami. Menimo, da bilo potrebno nameniti večjo pozornost
dodatnemu izobraževanju in usposabljanju na področju avtizma za kakovostno delo v
vzgojno-izobraževalnem sistemu.

Ključne besede: avtizem, otrok z avtističnimi motnjami, spremljevalec otroka z avtističnimi
motnjami.
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SUMMARY
The thesis deals with children with autistic disorders in a regular educational system, their
rights, legislation in the field of children with autistic disorders, the tasks of companions of
children with autistic disorder and the opinion of expert school team about the work with
children with autistic disorders. The theoretical part includes the field of autism, legislation
on children with autistic disorders, companions of children with autistic disorders and escort
training for children with autistic disorders which are described in greater detail.

The main goal is to determine what kind of obstacles the practitioners in schools are faced
with when children with autistic disorders are granted a companion, which tasks in the
educational process can be performed by a companion and who they may be determined by.
We are mainly interested in what knowledge, according to the professional staff in schools, a
companion of a child with autistic disorders needs to work on; whether companions of
children with autistic disorders have the opportunity for further acquisition of knowledge in
the field of autism; and the opinion of schooling professionals about better quality work of
companions of children with autistic disorders and the opinion of Association for autism
Slovenia on the issue of companions of children with autistic disorders.

We got the data trough a structured interview with the headmaster of the school that the
specific boy attended, with a special educator, the teacher, temporary companions, the
president of the Union for Autism Slovenia and through documentation about the boy. We
find that due to the lack of legislation in the field of companions of children with autistic
disorder, professional school workers are forced to take on their tasks because schools can
not employ companions for children with autistic disorder. We also find that professional
school workers need additional skills in the field of children with autistic disorder. We fell
that more attention should be given to further education and training in the field of autism for
quality work in the education system.

Keywords: autism, children with autistic disorders, companion of a child with autistic
disorder.
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I.

UVOD

Avtizem kot nevrološka motnja vpliva na otrokovo vedenje, na njegov razvoj in
komunikacijo. Navadno je prepoznana že v obdobju zgodnjega otroštva in se izraža
predvsem na področjih socialnih interakcij, predstavljivosti in domišljije (Marjanovič Umek
in Fekonja 2008). V zadnjem času lahko zasledimo, da število otrok z avtističnimi motnjami
v Sloveniji narašča, posledično narašča tudi problematika pomoči le-tem. Čeprav je vedno
več zanimanja za avtizem, smo v Sloveniji z vidika izobraževanja, zakonodaje in pravic
otrok z avtističnimi motnjami zelo nemočni. Namen diplomske naloge je predstaviti
značilnosti otrok z avtističnimi motnjami, možnosti izobraževanja v redni osnovni šoli,
možnosti dodelitve spremljevalca otroku, analizirati, kako je zakonsko urejeno delo
spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami, kakšna je njegova vloga v vzgojnoizobraževalnem procesu in s kakšnimi ovirami se srečujejo strokovni delavci šole, ko je
otroku z avtističnimi motnjami dodeljen spremljevalec. Sama sem bila spremljevalka otroka
z avtističnimi motnjami v redni osnovni šoli in ravno zaradi te izkušnje sem se odločila, da
se te tematike lotim tudi v diplomski nalogi.
V diplomski nalogi bomo obravnavali otroka z avtističnimi motnjami, njegove pravice v
rednem izobraževalnem sistemu in spremljevalca otrok z avtističnimi motnjami.
Predpostavljamo, da vodstva rednih osnovnih šol po Sloveniji poznajo zakonodajo s
področja otrok s posebnimi potrebami in njihove pravice. Prav tako predpostavljamo, da to
področje poznajo tudi svetovalni delavci, učitelji, specialni pedagogi in ostali strokovni
delavci šol, da so za delo z otroki z avtističnimi motnjami dodatno ter primerno strokovno
usposobljeni.
V teoretičnem delu naloge bomo v prvem poglavju opredelili avtizem. Obravnavali bomo
zgodovinski razvoj pojmovanja avtizma, opredelitev avtizma, pogostost otrok z avtističnimi
motnjami ter najpomembnejše značilnosti teh otrok.
V drugem poglavju bomo pozornost posvetili zakonodaji na področju otrok z avtističnimi
motnjami, predstavili njihove pravice, postopek usmerjanja in izobraževanje otrok z
avtističnimi motnjami.
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V tretjem poglavju se bomo osredotočili na spremljevalca otrok z avtističnimi motnjami, pri
čemer bomo analizirali kriterije za določitev začasnega spremljevalca za fizično pomoč
otrokom z avtističnimi motnjami. V četrtem poglavju bomo predstavili začetke
izpopolnjevanja spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami v Sloveniji in opisali izkušnje
nekaterih spremljevalcev.
V empiričnem delu naloge bomo na naša raziskovalna vprašanja skušali odgovoriti z
raziskovanjem mnenj in stališč ravnatelja šole, ki jo deček z avtističnimi motnjami obiskuje,
s specialno pedagoginjo, z učiteljico, začasnim spremljevalcem, s predsednico Zveze
nevladnih organizacij za avtizem Slovenije ter s pomočjo dokumentacije o dečku. V
diplomski nalogi bomo poskušali ugotoviti, kako je zakonsko urejeno delo spremljevalca
otroka z avtističnimi motnjami in kakšne so možnosti za njegovo dodatno izobraževanje na
področju avtizma. Na podlagi študije primera bomo podrobneje raziskali, s kakšnimi ovirami
se srečujejo strokovni delavci šole, ko je otroku z avtističnimi motnjami dodeljen
spremljevalec,

katere

naloge

v

vzgojno-izobraževalnem

procesu

lahko

opravlja

spremljevalec in kdo mu jih določi, glede na to, da niso nikjer določene. Zanimalo nas bo
predvsem, katera znanja so po mnenju strokovnih delavcev šole potrebna za delo
spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami, in ali menijo, da imajo spremljevalci otrok z
avtističnimi motnjami dovolj možnosti za dodatno pridobivanje znanja na področju avtizma.
Poleg tega nas bo zanimalo mnenje strokovnih delavcev šole o tem, kaj bi bilo potrebno
storiti, da bi bilo delo spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami bolj kakovostno, kaj o
problematiki teh spremljevalcev menijo na Zvezi NVO za avtizem Slovenije in v kolikšni
meri si prizadevajo za boljšo usposobljenost spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami.
Izvedli bomo študijo primera.

12

Neja Blagovič: Izziv za osnovno šolo: spremljevalec otroka z avtizmom

II.

TEORETIČNI DEL

1. AVTIZEM
1.1

ZGODOVINSKI RAZVOJ POJMOVANJA AVTIZMA

V psihiatrično literaturo je pojem avtizem prvič uvedel švicarski psihiater Eugene Bleuler
leta 1906. Uporabil ga je v povezavi s shizofrenijo odraslih in z njihovim odnosom do okolja
(Jurišić 1992), medtem ko je Leo Kanner leta 1943 prvi opredelil otroški avtizem na kliniki
Johna Hopkinska v Baltimoru, ki je med drugim tudi rojstni kraj tega sindroma (prav tam).
Kanner je leta 1943 motnjo prvotno poimenoval 'avtistična motnja afektivnega kontakta', ter
jo kasneje sam preimenoval v 'zgodnji otroški avtizem' (Kanner 1985 v Jurišić 1992, str. 13).
Njegov članek je temeljil na petletnem opazovanju enajstih otrok, v katerem je z izjemnim
smislom za opazovanje opisal vedenje vsakega posameznika. V njem je opozoril na klinično
sliko, ki se razlikuje od duševne prizadetosti otrok in otroške shizofrenije. V zgodovini
otroške psihiatrije je s tem člankom zasedel posebno mesto. Na podlagi zbranih podatkov je
izpostavil njihove skupne značilnosti in izoblikoval prepričanje, da so posebnosti teh otrok
del stroki do tedaj še neznanega sindroma (prav tam). V komentarju k besedilu je zapisal, da
je osem od enajstih otrok spregovorilo v običajni starosti ali z določeno zakasnitvijo, vendar
govora za komunikacijo z drugimi ljudmi ni uporabljal noben od teh otrok. Priučili so se
dolgih in zapletenih besed, brez težav so recitirali številne rime, molitve, sezname ter tuje
uspavanke, hkrati pa so kazali znatno okrnjene sposobnosti vsakdanje komunikacije. Ostali
trije so ostali nemi (Kanner 1943 v Milačić 2006). Leto za tem (1944) je pojem avtizem,
neodvisno od Kannerja, uporabil tudi pediater Hans Asperger na Dunaju. Raziskoval je
otroke z osupljivo podobnimi lastnostmi, vendar je za razliko od Kannerja, ki je opisoval
'klasični' avtizem, opisoval otroke z višjimi intelektualnimi sposobnostmi, ki dobro
funkcionirajo. Ti otroci so kazali nezmožnost vživeti se v čustva drugih, majhno sposobnost
sklepanja prijateljstev, enostranske pogovore, posebna zanimanja, nerodno gibanje in
ponavljajoče se vzorce vedenj (Attwood 1998). Označil jih je kot 'male profesorje'.
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Milačić (2006) je zapisal, da strokovnjaka nista vedela eden za drugega in delo Hansa
Aspergerja je ostalo pred očmi javnosti ter literature neopaženo kar štirideset let. Sindrom, ki
nosi njegovo ime, je postal mednarodno priznan leta 1981, le leto dni po njegovi smrti.
Čeprav Asperger ni bil seznanjen s Kennerjevim prispevkom, je sam uporabljal podoben
termin v svojem opisu problematike otrok, ki jih danes poznamo kot otroke z Aspergerjevim
sindromom, ki ga laično razumemo kot 'bratranca avtizma' (prav tam). Termin 'Aspergerjev
sindrom' je leta 1981 uvedla L. Wing, da bi z njim opisala intelektualno ali lažje duševno
manj razvite otroke z avtizmom, ki niso ustrezali Kannerjevemu opisu (Milačić 2006).
Milačić je nadalje zapisal, 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 (prav tam).
Jurišić (1993) meni, da so v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja takratni strokovnjaki
menili, da je avtizem posledica patogene družinske klime, predvsem hladnega odnosa matere
do otroka, ki se zaradi takega odnosa zapre v svoj svet. Takšno mišljenje je veljajo precej
dolgo časa. Tudi v ameriški psihiatriji je takrat prevladovalo mnenje, da je mati 'grešni kozel'
za vsako motnjo v otrokovem razvoju. Vse do danes strokovnjaki niso našli pravega vzroka
izvora avtizma in ga niti ne iščejo več. Prepričani so namreč, da ima avtizem organske
vzroke.
M. Macedoni-Lukšič (2011) navaja, da se je naše razumevanje avtizma v obdobju od
štiridesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil prvič opisan, bistveno spremenilo. Opazen je
velik razkorak med pojmovanjem hude in redke psihiatrične motnje desetletja nazaj ter
današnjim konceptom razvojno-nevroloških motenj, ki jih razumemo dimenzionalno, kot
spekter. Otroci z avtizmom, ki jih je opisal Kanner (1943), in za katere bi danes lahko rekli,
da imajo 'klasični avtizem', so danes v manjšini. Sprememba koncepta se je v zadnjih desetih
letih odrazila tudi v spremenjenih kliničnih kriterijih.
Leta 1993 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) izdala priročnik, ki je znan kot
Mednarodna klasifikacija bolezni. Avtizem je klasificiran kot razvojna motnja, ki izhaja iz
osrednjega živčnega sistema (Center za avtizem 2012).
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1.2

KAJ JE AVTIZEM

“Beseda avtizem izhaja iz grške besede 'autos', kar pomeni sam, lasten, vsebinsko usmerjen
vase” (Jurišić 1992, str. 11). Vendar pa ne obstaja enotna definicija avtizma. V literaturi
lahko zasledimo veliko poplavo definicij, saj skoraj vsak avtor podaja svojo, s katero izraža
svoj pogled na motnjo, prav tako odraža etiološko in terapevtsko naravnanost (Jurišić 1992).
Sears (2010) je opredelil avtizem kot nevrološko in zdravstveno motnjo, pri kateri deli
možganov, ki nadzirajo komunikacijo, vedenje, socialno interakcijo, učenje, občutenje ter
usklajevanje koordinacije, ne delujejo pravilno. Vsaka oseba z avtizmom je prizadeta na
različne načine in v različnem obsegu. Pri nekaterih je prisotnih le nekaj avtističnih lastnosti,
prav tako jih je lahko prisotnih veliko ali celo vse. V Smernicah (2009) prav tako opredelijo
avtizem kot vseživljenjsko nevrološko-biološko razvojno motnjo. Je del spektra, ki ga
imenujemo motnje avtističnega spektra ali na kratko MAS. O spektru govorimo, ker se ne
glede na to, da imajo vsi otroci z avtizmom težave na treh glavnih področjih, te od
posameznika do posameznika izražajo drugače. K. Kesič Dimic (2010) navaja, da je avtizem
razvojna motnja in posledično vpliva na potek harmoničnega razvoja, kar povzroči napačno
predelavo informacij skozi čutila in otroci v interakciji z okoljem neustrezno reagirajo. V
članku 'Spekter avtistične motnje' M. Macedoni-Lukšič (2006) opredeli avtizem kot
kompleksno razvojno motnjo, ki se kaže predvsem kot kvalitetno spremenjeno vedenje na
področju socialne interakcije, besedne in nebesedne komunikacije ter domišljije. Na spletni
strani Društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjka (2015) je prav tako
zapisano, da je avtizem vseživljenjska razvojna motnja, del spektra, ki ga imenujemo motnje
avtističnega spektra ali na kratko MAS.

Pomembno je poudariti, da si strokovna javnost ni enotna pri prevajanju terminologije s
področja avtizma iz tujih jezikov in oblikovanju slovenske terminologije. Zanimivo je, da
različni strokovnjaki isto motnjo, ki se loči po intenziteti, imenujejo klasični avtizem
oziroma avtizem, spektroavtistične motnje (SAM), motnje avtističnega spektra (MAS) in
pervazivne razvojne motnje (Fišter 2014).
Vodušek (2016) je edini, ki v svojem članku razlaga in utemeljuje izvor slovenskega prevoda,
pri čemer je bolj naklonjen izrazu 'MAS'. Po njegovem mnenju prevod ohranja vse temeljne
poudarke sodobnega pojmovanja avtizma, saj označuje (1) več motenj, ki se nahajajo na (2)
širokem spektru pojavnosti, ki je (po svoji vrsti, ne kakovosti) (3) avtistični spekter.
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1.3

POGOSTOST OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

B. Žemva (2006) navaja, da naj bi se pogostost avtizma v zadnjih desetletjih povečala celo
do dvajsetkrat. Dve tretjini prizadetih otrok je dečkov. Študije glede tega navajajo zelo
različne podatke, za Slovenijo jih nimamo. Razlogi za porast motnje niso znani, strokovnjaki
predvidevajo, da se v zadnjem času zaradi večje občutljivosti in diagnostike v stroki
pojavljajo podatki o večji pogostosti. Prav tako lahko po podatkih Zveze nevladnih
organizacija za avtizem Slovenije zasledimo, da natančne številke pogostosti te motnje ne
poznamo, saj se ne spremlja sistematično, a se kljub temu zavedajo, da so te številke zelo
visoke. Pristojne pediatrinje za diagnosticiranje poročajo, da tedensko sprejmejo tudi 20 oseb
z napotnico za diagnosticiranje avtizma. Po podatkih Centra za avtizem (2012) ima, glede na
statistične podatke, v Evropski uniji najmanj 4,5 milijona prebivalcev eno izmed motenj
avtističnega spektra. Podatki o meritvah, ki so jih opravili v ZDA leta 2014, pričajo, da za
generacijo, rojeno v letu 2002, ugotavljajo spektroavtistično motnjo že pri 1 od 68 otrok. Če
sledimo krivulji v leto 2015, ima spektroavtistično motnjo eden od 10 dečkov in ena od 50
deklic. Če se bo tako nadaljevalo, se nam v letu 2025 v spektru avtističnih motenj obeta že
vsak drugi fantek in vsaka deseta deklica (prav tam).
V novejši literaturi tudi M. Macedoni-Lukšič (2006) navaja, da je avtizem nekoč veljal za
redko motnjo, v zadnjih dvajsetih letih pa se je njegova incidenca precej povečala. Vpliv na
povečano incidenco imajo po njenem mnenju večje splošno znanje o avtizmu in večja
medijska pozornost. Prav tako B. Žemva (2006) zapiše, da v Sloveniji pogostost avtizma ni
znana in med drugim dodaja, da veliko oseb z avtizmom še vedno ni diagnosticiranih.
Večina diagnostičnih kriterijev in klasifikacij kaže, da je na 10.000 zdravih otrok 4–5 otrok z
avtističnimi motnjami (Steinhausen, 1986, v Jurišić 1992).

1.4

ZNAČILNOSTI OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

L. Hannah (2009) navaja, da se avtizem pri vsakem otroku kaže drugače, vendar lahko v
različni literaturi zasledimo, da imajo otroci večinoma težave na treh glavnih področjih, ki
jih imenujemo 'triada primanjkljajev'. Ta področja zajemajo težave s socialno interakcijo,
socialno komunikacijo in težave na področju fleksibilnosti mišljenja ter vedenja.
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K. Kesič Dimic (2010) zapiše, da imajo posamezniki z avtističnimi motnjami težave na
področju razumevanja in pri uporabi verbalne ter neverbalne komunikacije, interpretacija
socialnega vedenja jim onemogoča interakcijo z vrstniki, prav tako imajo težave s
fleksibilnim vedenjem in mišljenjem, posledično pa svojega vedenja ne znajo prilagoditi
nastali socialni situaciji.
Najpogosteje prizadeta področja pri otroku z avtističnimi motnjami so sposobnost
komunikacije, vedenja in socializacije (prav tam). B. D. Jurišić je leta 1993 med drugim
zapisala, da nekateri govora nikoli ne usvojijo, tisti, ki se naučijo govoriti, pa ga v
komunikaciji z drugimi ne znajo uporabljati. Otroci s to motnjo naj ne bi bili sposobni
vzpostavljati ustreznega odnosa z ljudmi in s situacijami od samega začetka življenja, kažejo
se motnje govora, pri nekaterih otrocih se ne razvije, pri drugih, pri katerih se govor razvije,
ta ne služi komunikaciji. Dobesedno ponavljajo vprašanja in zamenjujejo osebni zaimek,
imajo pa izjemen mehanični spomin in dobre kognitivne potenciale. Kažejo se lahko tudi
motnje pri hranjenju. Imajo obsesivno željo po istosti in odpor do sprememb, njihov fond
spontanih aktivnosti je omejen. V odnosu z ljudmi so indiferentni in ne vzpostavijo očesnega
stika. Prav tako B. Žemva (2006) v svojem prispevku poudari nekaj značilnosti, ki so
prisotne pri otrocih z avtističnimi motnjami. Opozarja na zakasnel in neobičajen potek
razvoja od zgodnjega otroštva dalje, zaradi motene verbalne ter neverbalne komunikacije se
posledično pokažejo težave pri vzpostavljanju socialnih interakcij in recipročnih odnosov.
Kažejo se stereotipne reakcije, motena je imaginacija, med drugim se ocenjuje, da ima
približno tri četrtine otrok z avtističnimi motnjami tudi podnormalno razvite sposobnosti.
Whitaker (2011) opozarja, da se stopnja vsake od teh težav občutno razlikuje od otroka do
otroka, prav tako obstajajo velike razlike v načinih, kako se težave kažejo navzven in kako
vplivajo na vsakdanje življenje. Vsak otrok ima svoj profil veščin in sposobnosti ter svojo
edinstveno osebnost. Motnje avtističnega spektra imajo biološki vzrok, vendar je potrebno
poudariti, da je vedenje otroka posledica učenja in izkušenj.
Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (2015) je zapisano, da otroci z avtističnimi motnjami
izkazujejo primanjkljaje, ovire oziroma motnje predvsem na področju socialne komunikacije
in socialne interakcije, ki se kažejo kot težave v verbalni ter neverbalni komunikaciji,
socialno čustvenih izmenjavah, pri vzpostavljanju socialnih odnosov, njihovem razumevanju
in vzdrževanju. Motnje so izrazite tudi pri vedenju, interesih in aktivnostih, kažejo se kot
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ponavljajoča ter stereotipna gibanja, pri uporabi predmetov na neobičajen in vedno enak
način, stereotipen ter ponavljajoč govor, rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k
rutinam ter ritualom, preokupiranost z interesnim področjem, ki je lahko neobičajno, in kot
neobičajni odzivi na senzorne dražljaje. Primanjkljaji se pokažejo v zgodnjem otroštvu in
pomembno vplivajo na delovanje na socialnem, izobraževalnem ter drugih pomembnih
področjih otrokovega trenutnega delovanja. Avtistično motnjo opredelijo, ko so primanjkljaji
v socialni komunikaciji večji, kot bi jih pričakovali glede na pričakovano otrokovo razvojno
raven. Primanjkljaji, motnje oziroma ovire otrok z avtističnimi motnjami se na navedenih
področjih izkazujejo v različnih stopnjah in v različnih kombinacijah intenzitet ter
povzročajo bolj ali manj slabo prilagodljivost zahtevam socialnega okolja. Otroci z
avtističnimi motnjami imajo, ne glede na kognitivni potencial, različno znižane zmožnosti za
prilagajanje zahtevam okolja, v katerem živijo. Stopnja izraženosti težav se spreminja v
različnih življenjskih obdobjih in v različnih socialnih kontekstih. Izraženi primanjkljaji
pomenijo pomembno oviro pri socialnem vključevanju in razvoju samostojnosti.
Obstaja kontinuum različno intenzivno izraženih simptomov – od očitnih prizadetosti vse do
subtilnih znakov, ki niso zelo ovirajoči. Rutter (Dobnik Renko 2009) je leta 1999 zapisal, da
obstaja kontinuum avtističnega nagnjenja.
Lorna Wing (1988) je opisala avtistični kontinuum, ki ga prikazuje Tabela 1.
Tabela 1: Stopnja prizadetosti
STOPNJA PRIZADETOSTI
BLAŽJA PRIZADETOST

HUDA PRIZADETOST
PODROČJE
SOCIALNE INTERAKCIJE

SOCIALNA KOMUNIKACIJA
(verbalna in neverbalna)

SOCIALNA
PREDSTAVLJIVOST

Približa se le zaradi
telesnih potreb

Pasivno sprejema
približevanje

Brez komunikacije

Izraža le svoje potrebe

Se odzove na stik
druge osebe

Brez predstavljanja

Mehansko posnema
druge

Pravilno uporablja
igrače (npr. lutke), a
na nekreativen,
repetitiven način

Odsoten in
indiferenten
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Se enostransko in na
nenavaden način
približa drugi osebi
Spontana
komunikacija, a
repetitivna,
enosmerna, nenavadna
Igra se vedno na isto
temo in repetitivno.
Druge otroke
uporablja kot
»mehanično pomoč«
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PONAVLJAJOČI VZORCI
AKTIVNOSTI

JEZIK – formalni vidik

Enostavni, usmerjeni
na objekte (npr.
prižiganje in ugašanje
luči)

Kompleksne rutine,
manipulacije z objekti
ali gibanje (rituali
pred spanjem,
razvrščanje
predmetov, dotikanje
predmetov, gibi
celega telesa)

Verbalno abstraktni
(ponavljajoče
spraševanje, urniki)

Ne uporablja jezika

Omejena uporaba
jezika – eholalični
govor

Nepravilna uporaba
pridevnikov in
predlogov,
idiosinkratična raba
besed ali nenavadne
konstrukcije fraz,
jezikovne

Gramatičen, a
dolgovezen, literarni
govor

Zelo izrazito

Izrazito

Občasno izraženo

Minimalno izraženo
ali odsotno

Zelo izrazito

Izrazito

Občasno izraženo

Minimalno izraženo
ali odsotno

Nima specifičnih
spretnosti

Ena spretnost bolje
razvita od ostalih, vse
pa pod kronološko
starostjo

Ena spretnost dosega
kronološko starost,
ostale pa so precej
manj razvite

Ena spretnost precej
nad kronološko
starostjo in se zelo
razlikuje od ostalih

Enostavni, usmerjeni
na telo (udarjanje po
obrazu,
samopoškodbe)

REAKCIJE NA SENZORNE
DRAŽLJAJE:





Pretirana občutljivost
na zvoke
Fasciniranost s
svetlobo, z dotikom,
vonjem
Vohanje predmetov
ali ljudi
Indiferetnost na
bolečino, vročino

GIBANJE:





Udarjanje
Skakanje
Hoja po prstih
Neobičajni gibi rok

SPECIFIČNE SPRETNOSTI:






Manipuliranje s
tehničnimi predmeti
Risanje
Matematika
Mehanski spomin
Konstrukcijske
sposobnosti

Avtistični kontinuum, ki ga je opisala Lorna Wing (1988), sega od hude prizadetosti na
različnih področjih pa vse do lažje prizadetosti. Kontinuum prične pri normalni varianti,
subklinični varianti, do blage, srednje in na koncu do zelo izrazite oblike avtizma. Koncept
kontinuuma avtističnih motenj poudarja serijo motenj glede na število in resnost simptomov,
ki jih kažejo posamezniki. Tako lahko s tabele razberemo dva ekstrema, na eni strani otroke,
ki se lahko v redno šolanje uspešno vključijo z dodatno pomočjo in s prilagoditvami, na
drugi strani pa otroke, ki potrebujejo trajnejše ukrepe ter pomoč usposobljenih strokovnjakov.
Pomoč usposobljenih strokovnjakov je ključnega pomena za uspešno vključevanje otrok z
avtističnimi motnjami v redno šolanje.
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1.4.1 TRIADA PRIMANJKLJAJEV
V tem poglavju bomo na kratko opisali triado primanjkljajev in na katerih področjih se ti
kažejo pri otroku z avtističnimi motnjami.

SOCIALIZACIJA
A. Klin je na VII. Evropskem kongresu o avtizmu v Lizboni leta 2003 označila socialno
motnjo kot opredeljujočo lastnost avtizma (Milačić 2006). Ameriško psihiatrično združenje
1980 opredeljuje, da morajo osebe z avtizmom kazati socialne primanjkljaje v vseh
situacijah in kontekstih (prav tam).
L. Hannah (2009) je v Priročniku za starše in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih zapisala,
da se lahko zgodi, da otroci z avtističnimi motnjami nimajo nobene želje po interakciji z
drugimi, da njihovo zanimanje za druge temelji na tem, da bi zadovoljili svoje potrebe, lahko
so ljubeznivi, ampak pod svojimi pogoji in ne vedno ob pravem času ali na pravem mestu,
imajo pomanjkljivo motivacijo, da ustrežejo drugim, lahko so prijazni, vendar s čudnimi
interakcijami, lahko gre za popolno odsotnost razumevanja nenapisanih družbenih pravil ter
izredno omejeno interakcijo, zlasti z neznanimi ljudmi ali v neznanih okoliščinah.
Nekaterim stikom se raje izognejo in so zadovoljni kadar so sami, saj težko ugotovijo, kaj
mislijo in čutijo drugi ljudje, in je komunikacija za njih nenaravna in stresna. V pogovoru
težko določijo, kdaj je potrebno govoriti in kaj poslušati in niso prepričani, kako vzdrževati
in kako zaključiti komunikacijo (Skamlič 2011). Žagar (2012) poudari, da zelo težko
zaznavajo čustvena stanja drugih ljudi. Redko se pojavljata prepoznavanje čustev in
altruistično vedenje. Otroci z avtističnimi motnjami namreč prepoznajo intenzivnost čustev
drugih, ne morejo pa presoditi, ali so pozitivna ali negativna, to pomeni, da težko prepoznajo,
kdaj je nekdo jezen ali žalosten.

Whitaker (2011) je v tabelo (

Tabela 2) strnil nekaj značilnosti otrok z avtističnimi motnjami in področja, na katerih se
pokažejo težave.

20

Neja Blagovič: Izziv za osnovno šolo: spremljevalec otroka z avtizmom

Tabela 2: Težava s socialno interakcijo – medsebojni odnosi
Temeljna značilnost:
Uživanje v stiku z ljudmi oziroma
odpor do tega

Ustvari težavo na naslednjem področju:
 prestrašenost ali stres zaradi stika z drugimi ljudmi;
 zmanjšanje motivacije za komunikacijo;
 omejene priložnosti (in motivacija), da bi se učili od drugih
ljudi;
 ne trudi se, da bi ustregel drugim ljudem oziroma njihovim
prošnjam.

Nerazumevanje čustev drugih ljudi

 razžalitev, ne da se bi tega zavedali;
 sklepanje in ohranjanje prijateljstev ali drugih odnosov;
 vedeti, kako se odzvati na čustva drugih;
 egocentričen ali brezčuten nastop.

Nerazumevanje odzivov drugih ljudi

 razumevanje neizrečenega o tem, kako se vesti v določeni
situaciji;
 razumevanje namer drugih;
 sposobnost dojemanja sporočila izrečenih besed.

Nerazumevanje pravil v socialnih
situacijah

 vedeti, kako in kdaj se vključiti;
 preveč domač ali vsiljiv nastop;
 preveč uraden ali zadržan nastop;
 nevede prestopiti mejo.

Vir: Whitaker 2011, str. 24
Whitaker (2011) meni, da je lahko raven stresa pri otroku z avtističnimi motnjami višja
predvsem zaradi otežene komunikacije z drugimi ljudmi. Otroci z avtističnimi motnjami
večinoma ne razumejo nenapisanih družbenih pravil, zato lahko okolje, še posebej v novih
situacijah, pri otroku povzroča zmedo in frustracijo. Skamlič (2011) zapiše, da frustracijo
izrazijo s kričanjem ali z drugimi oblikami socialno neprimernega vedenja.
V kriterijih za opredelitev prilagoditev na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (2015) je
zapisano, da so prilagoditvene spretnosti na področjih konceptualnih, socialnih in praktičnih
veščin pri otrocih z avtističnimi motnjami pomemben pokazatelj njihovega delovanja ter
prav tako področje, na katerem potrebujejo največ podpore, pomoči in prilagoditev. Zgodnja
obravnava, usmeritev v ustrezen vzgojno-izobraževalni program in otroku prilagojena
nadaljnja obravnava lahko pomembno prispevajo k razvijanju prilagoditvenih spretnosti
otrok z avtističnimi motnjami (Zavod RS za šolstvo 2015).
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KOMUNIKACIJA

Velika odstopanja lahko zasledimo v stopnjah komunikacijskih spretnosti in strategij, ki se
jih naučijo otroci z avtističnimi motnjami. Lahko se zgodi, da nekateri morda nikoli ne bodo
razvili govora do te mere, da bi presegli faze ponavljanja besed in zvez, ki jih slišijo od
drugih. Ko se govor in jezik razvijata brez zaostanka, se težave pokažejo pri uporabi jezika v
socialnih situacijah, predvsem v socialne namene. Vključitev v pogovor o določeni temi
lahko predstavlja velik problem, kadar ta ni samoiniciativen (Whitaker 2011). Že Kanner je
leta 1943 (Jurišić 1992) v svojem opisu otrok z avtističnimi motnjami izpostavil govorne in
jezikovne posebnosti, kot so mutizem, konkretnost-dobesednost, ki vključuje nezmožnost
uporabe sinonimov ter drugih konotacij istih izrazov, eholalija (besede ali fraze, ki so
namenjene njemu, ponavlja. Včasih zaporedoma ponavlja fraze, ki jih je slišal), uporaba
izrazov, za katere se zdi, da nimajo smiselne zveze s situacijo, zamenjava zaimkov (otrok
sebe poimenuje z imenom, zaimkom 'ti', 'ta' ali 'on') in nezmožnost uporabe govora v
komunikativne namene (svoje potrebe izraža tako, da vodi roko odraslega).
L. Hannah (2009) piše o težavah pri komunikaciji, ki se lahko kažejo kot pomanjkanje želje
po kakršni koli komunikaciji, komuniciranje o potrebah, govorne motnje ali zapoznel razvoj
govora, slabo neverbalno komunikacijo (vključno z očesnim stikom, s kretnjami, z
izražanjem, z govorico telesa), dobre govorne sposobnosti, vendar brez socialne zavesti
(nesposobnost začeti pogovor ali ga nadaljevati, govorjenje izključno o lastnih interesih,
nesposobnost poslušati druge, prepričanje, da drugi ljudje vedo, o čem sami razmišljajo) in
pikolovski način govorjenja (zelo dobeseden, kaže na slabo razumevanje ali popolno
nerazumevanje fraz in šal).
Whitaker (2011) opozarja, da imajo otroci z avtističnimi motnjami poleg primanjkljajev na
področju komunikacije tudi težave na področju razumevanja. Lahko imajo težave pri
razumevanju in sledenju pogledu druge osebe in deljeni pozornosti. Zgodi se, da sploh ne
vedo, o čem se odrasli pogovarjajo. Ko otroci z avtističnimi motnjami razvijejo precej visoko
stopnjo razumevanja, imajo lahko težave z globljim razumevanjem posameznih besed in
stavkov, s katerim bi lahko dojeli namen in občutke govorca. Še večji problem predstavljajo
abstraktni koncepti in fraze s prenesenim pomenom. Čeprav otrok z avtističnimi motnjami
morda razume posamezne povedi v daljših navodilih ali razlagi, lahko nastopijo težave pri
povezovanju stavkov ter dojemanju bistva, ki se skriva za besedami.
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Raziskave s področja semantike kažejo, da je razumevanje govora intaktno pri intelektualno
dobro razvitih posameznikih in to na področju njihovega interesa (Dobnik Renko 2002).
Whitaker (2011) je v preglednici (Tabela 3) opredelil nekatere osnovne težave pri
komunikaciji in posledične težave.
Tabela 3: Komunikacijske težave
Temeljna značilnost:

Ustvari težavo na naslednjem področju:
 povedati nekomu, kaj hoče (ali celo da res nekaj hoče);

Neizražanje potreb

 prositi za pomoč;
 razložiti, da ne razume;
 pokazati, česa ne mara.
Neraba

jezika

v

socialnih

 pokazati, da želi nekaj povedati;
 vztrajati pri pogovoru;

situacijah

 paziti, da tudi druga oseba pride do besede v pogovoru;
 vedeti, ali druga oseba razume povedano in ali jo to zanima.
Nerazumevanje

jezika

komunikacije drugih

in

 razumeti, kaj drugi ljudje želijo, da stori;
 razumeti, česa naj ne stori;
 razumeti, zakaj naj bi to upošteval;
 interpretirati telesno govorico, obrazne izraze in ton glasu.

Dobesedno dojemanje

 kako vedeti, ali nekdo res misli to, kar govori, ali pa gre le za
frazo;
 kako se izogniti, da ne izpade trapasto.

Vir: povzeto po Whitaker, 2011, str. 11
N. Skamlič (2006) opozori, da zaradi komunikacijskih nesporazumov otroci z avtističnimi
motnjami pogosteje vstopajo v konflikt z okoljem ali dajejo vtis, da imajo nižje kognitivne
sposobnosti, kakor jih imajo v resnici. Njihove komunikacijske težave segajo od popolne
nezmožnosti smiselnega sporazumevanja, vse do urejenega, lahko le nekoliko nenavadnega
govora. Otrokom z avtističnimi motnjami je v veliko pomoč, ko z njimi govorimo na jasen,
konkreten in dosleden način ter jim damo čas, da dobljeno informacijo obdelajo.
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FLEKSIBILNOST MIŠLJENJA IN VEDENJA
Whitaker (2011) meni, da obstaja kar nekaj razhajanj pri opisu tega področja, saj nekateri
govorijo o motnji predstavljanja, vendar težave dejansko segajo dlje, saj gre za širšo motnjo
prilagodljivosti in ustvarjalnosti mišljenja ter vedenja. Težave s fleksibilnostjo mišljenja se
kažejo v rutinah, ritualih in odporu do sprememb, ki so pogoste značilnosti otrok z
avtističnimi motnjami ter jih poimenujemo 'potreba po istosti'. Kadar si otrok ustvari svoje
rituale in rutine, je zanj značilno, da se trdno oprime načina, kako je bila neka stvar
opredeljena, predvsem po vzoru staršev ter učiteljev in se tega v prihodnosti vztrajno drži. S
težavo se spopada z nepričakovanimi in neizogibnimi spremembami rutin, s prehodi z ene
dejavnosti na drugo, težko prenaša vsakršno negotovost o tem, kaj sledi ali kaj se bo zgodilo
v prihodnosti. V primeru, ko ta potreba po istosti ni zadovoljena, lahko privede do tesnobe
(prav tam). Prav tako Kanner (v Jurišić 1992) opisuje omejenost spontanih aktivnosti otrok z
avtističnimi motnjami. Otrokovo vedenje je vztrajanje v 'istosti', ki je ne sme prekiniti nihče
drug kot on sam, saj lahko nenadna prekinitev teh dejavnosti privede do napada besa
oziroma nekontrolirane jeze.
Whitaker (2011) meni, da ponavljajoči se vzorci igre, rituali in obsedenosti omejujejo
otrokove priložnosti za razvoj in učenje drugih, produktivnejših ali primernejših veščin,
poleg tega pa lahko otroka osamijo od interakcije z drugimi. Zmožnost predvidevanja otroka
z avtističnimi motnjami, kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti, napovedovanje posledic
dejanj in prepoznavanje nevarnosti, je skrajno omejena. Raziskav z vidika teh motenj je
razmeroma malo, saj so razlogi, zakaj se pojavljajo poleg drugih dveh značilnosti triade, še
vedno neznani. Razumljivo se zdi, da se nekatera takšna vedenja razvijejo kot odziv na
težave v komunikaciji in socialni interakciji (prav tam).
Jurišić (1992) opozarja, da lahko odpor do sprememb oziroma vztrajanje v istosti predstavlja
vedenjske težave. Takšna lastnost lahko predstavlja veliko ovir pri delu v šoli ali pri učenju
nečesa novega in se lahko odraža v odporu do nove aktivnosti. Posameznike s to lastnostjo bi
bilo potrebno učiti sposobnosti sprejemanja sprememb in možnih sprejemljivih odzivov.
Menimo, da je postopno spreminjanje dejavnosti lahko učinkovit način, ki ga dosežemo s
počasnim vpeljevanjem majhnih sprememb.
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2. ZAKONODAJA NA PODROČJU OTROK Z AVTISTIČNIMI
MOTNJAMI
Zakonodaja se je na področju otrok z avtističnimi motnjami v zadnjih letih precej spremenila
oziroma se še spreminja. Seveda je potrebno poudariti, da se to področje spreminja z
majhnimi koraki. Zakonsko področje otrok s posebnimi potrebami in s tem tudi otrok z
avtističnimi motnjami v Sloveniji ureja zakonodaja na različnih področjih. V diplomskem
delu se bomo osredotočili izključno na osnovno šolstvo (ZUOPP-1 2011).
Zakon, ki ureja področje izobraževanja in vzgoje oseb s posebnimi potrebami, je Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP). V njem so natančneje
opredeljeni otroci s posebnimi potrebami in določeni splošni cilji ter načela vzgoje in
izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Prav tako zakon navaja vrste programov, v
katere so lahko usmerjeni otroci s posebnimi potrebami, in omenja prilagajanje izvajanja
programa, v katerega je otrok s posebnimi potrebami že usmerjen. Zakon natančno določa
celoten postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. V komisije za usmerjanje prve in
druge stopnje so, glede na vrsto ovir, motenj ter primanjkljajev, imenovani trije člani:
specialni pedagog ustrezne smeri, psiholog in specialni pediater ali specialist pedopsihiater
oziroma specialist šolske medicine, praviloma pa tisti, ki otroka obravnava z vidika njegovih
posebnih potreb (Macedoni-Lukšič idr. 2009, ZUOPP-1 2011).

Avtorji Bele knjige (2011) so predlagali uvedbo nove skupine otrok s posebnimi potrebami,
in sicer otrok z avtističnimi motnjami, saj je do tedaj slovenska zakonodaja ni opredeljevala,
čeprav otroke z avtističnimi motnjami v Sloveniji diagnosticirajo pogosteje kot v preteklosti.

Novi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, v nadaljevanju ZUOPP-1) je
bil sprejet 22. julija 2011 in naj bi začel veljati 1. septembra 2012, vendar je Zakon za
uravnoteženje javnih financ v 81. členu določal: V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami se v 53. členu besedilo '1. septembra 2012' nadomesti z besedilom '1. decembra
2012'. Ponovno je prišlo do sprememb in ja ZUOPP-1 začel veljati 1. septembra 2013. Kar
pomeni, da so bila potrebna slaba tri leta za dokončno sprejetje zakona.
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Predvsem pred letom 2008 so bili otroci z avtističnimi motnjami umeščeni v skupino
dolgotrajno bolnih otrok, otrok z govorno-jezikovno motnjo, otrok z motnjo v duševnem
razvoju ali tudi v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih (2011). Po novem
zakonu (ZUOPP-1 2011) so učenci s posebnimi potrebami lahko otroci z motnjami v
duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno
bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi
motnjami ter otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami (Macedoni-Lukšič idr. 2009,
ZUOPP-1 2011). Tako so bili v ZUOPP-1 otroci z avtističnimi motnjami prvič opredeljeni
kot samostojna skupina. Opaziti je, da ima Slovenija v zakonodaji na več področjih že
omenjene otroke z avtističnimi motnjami in s tem priznane pravice ter možnosti, ki jih prej
otroci z avtističnimi motnjami niso bili deležni. Vendar so zakoni še razmeroma novi in še
niso vpeljani v prakso (prav tam). Država je uspela zakonsko urediti omenjeno področje, za
uspešno uresničitev tega zakona in nekaterih njenih podzakonskih aktov v praksi pa ne uspe
zagotoviti dovolj finančnih sredstev.

2.1

PRAVICE OSEB Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

V splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki jo je že leta 1948 sprejela in razglasila
Generalna skupščina Organizacije združenih narodov, je zapisano: “Vsi ljudje se rodijo
svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice” (Splošna deklaracija človekovih
pravic 2015). Vendar pa različni ljudje potrebujejo različno količino podpore skupnosti, da
bi dosegli enake življenjske pogoje (Kobal Grum idr. 2009). Osebe s posebnimi potrebami so
ena izmed skupin, ki potrebujejo več podpore. Potrebno se je zavedati (prav tam), da je
ustrezna podpora temeljna človekova pravica in ne privilegij.
Na 4. kongresu Autism-Europe so maja 1992 v Haagu prvič predstavili okvir za pravice oseb
z avtističnimi motnjami. Deklaracija je bila v Evropskem parlamentu sprejeta maja 1996.
Zapisano je, naj imajo osebe z avtističnimi motnjami enake pravice in olajšave kot vsi
državljani Evropske unije, če so te ustrezne ter služijo interesom posameznikov z
avtističnimi motnjami. Pravice oseb z avtističnimi motnjami je potrebno povečevati, ščititi in
zagotavljati z ustrezno zakonodajo v vsaki državi članici Evropske unije (Center za avtizem
2012). Vključevale naj bi pravico do neodvisnega življenja, pravico do zastopanja in
sodelovanja pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo prihodnost, pravico do dostopne in
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primerne izobrazbe, bivališča, pomoči ter podpore storitev, pravico, da niso izpostavljeni
strahu, grožnjam in zlorabam (Center za avtizem 2012). Izobraževanje je eno izmed področji,
na katerem otroci z avtističnimi motnjami potrebujejo dodatno podporo. Tako je bil leta
1975 prvič sprejet IDEA (The Indviduals with Disabilities Education Act), v katerem je
zapisano, naj vsaka država zagotovi otrokom primerno javno izobraževanje, ki ustreza
njihovim individualnim potrebam (www.autismpeaks.org). IDEA določa, da imajo otroci z
različnimi posebnimi potrebami, vključno z avtizmom, pravico do posebnega izobraževanja.
Zakonodaja IDEA je med drugim vzpostavila pomembno vlogo staršev pri izobraževanju
svojih otrok.
Za osebe z avtističnimi motnjami naj bi bilo upoštevanih 19 pravic, navedenih v Listini
pravic oseb z avtističnimi motnjami (2010). Za namen diplomske naloge smo se odločili, da
podrobneje predstavimo tiste pravice, ki so relevantne za nas, in sicer jih opisujemo v
nadaljevanju.
Osebe z avtističnimi motnjami naj imajo pravico do neodvisnega in polnega življenja v
mejah njihovih sposobnosti, saj je to osnovna pravica vseh ljudi v civilizirani družbi.
Človeku, ki se rodi z nižjimi sposobnostmi, se ne smejo ukiniti ali zmanjšati pravice, ki so
jih deležni ostali člani družbe. Nasprotno, te pravice in privilegiji naj bodo pri osebah z
avtističnimi motnjami razširjeni, tako da oseba z avtističnimi motnjami ne bo zatrta z
ignoriranjem, brezčutnostjo in s predsodki.
Pomembno je, da imajo osebe z avtističnimi motnjami pravico do dostopne,
nepristranske, pravilne diagnoze in ocene, saj je natančno postavljena diagnoza izjemnega
pomena, brez nje posameznik ni upravičen do storitev, prilagojenih njegovim posebnim
potrebam. Vsaka diagnoza naj zagotavlja pojmovanje avtizma kot dolgotrajne motnje,
temelji naj na merilih, ki so sprejeta v večini držav sveta kot najzanesljivejša in najbolj
natančna. Diagnozo naj postavljajo kompetentne službe, ki se ukvarjajo s širokim spektrom
psihiatričnih motenj, vključno z avtizmom, prav tako naj diagnozo postavljajo službe, ki
nimajo osebnega interesa za rezultate diagnostičnih postopkov. Jurišić (2011) meni, da je
diagnoza potrebna, saj staršem otrok z avtističnimi motnjami omogoča iskanje ustreznih
informacij, storitev in pomoči.
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V diplomskem delu nas je zanimala predvsem pravica oseb z avtističnimi motnjami do
dostopnega in primernega izobraževanja, saj zaradi določenih težav, ki zahtevajo
razumevanje in prilagojene izobraževalne metode, v rednih izobraževalnih okoljih običajno
niso dostopne. Vsako osebo z avtističnimi motnjami naj bi ocenil izkušen pedagog in za
vsakega posameznika določil individualne izobraževalne potrebe. Potrebno je izdelati
individualni izobraževalni načrt, prilagojen vsakemu posamezniku, s katerim se lahko
posameznik z avtističnimi motnjami vključi v redni šolski sistem (s posebnim programom,
kjer je to potrebno). Jurišić (2011) meni, da se otroke z avtističnimi motnjami usmerja v
prezahtevne učne programe.
Tudi če posebnega programa ne potrebujejo, naj bi se učitelji zavedali, da imajo osebe z
avtističnimi motnjami in njihove družine, posebne potrebe. Osebam z avtističnimi motnjami
naj bi bili na voljo posebni razredi ali šole in kjer je to potrebno, tudi možnost nastanitve.
Individualizirani program naj bo zasnovan tako, da bodo posamezniki z avtističnimi
motnjami izpostavljeni raznolikim in njim prilagojenim izkušnjam.
V prvi vrsti pa naj bi bil oblikovan tako, da zagotavlja čim manj moteče okolje.
Napredovanje vsakega otroka je potrebno spremljati in nadzorovati v skladu s postavljenimi
kriteriji. Omogočanje ustreznih možnosti izobraževanja in razvoja pa za družino ne sme
predstavljati prevelikega finančnega bremena. Možnosti izobraževanja se med državami
razlikujejo, vendar pa naj bi v državah, kjer je šolanje brezplačno, enake pravice zagotovili
tudi osebam z avtističnimi motnjami in njihovim družinam.
Z možnostjo ustreznega izobraževanja se posledično uresničuje pravica oseb z avtističnimi
motnjami do smiselne zaposlitve in strokovnega usposabljanja brez diskriminacije ali
stereotipov; usposabljanje ter zaposlitev naj bosta v skladu s sposobnostjo in z izbiro
posameznika. Osebe z avtističnimi motnjami velikokrat opravljajo nesmiselne in
ponavljajoče se delovne naloge, ki nimajo drugega večjega pomena, kot je zapolnitev časa.
Te osebe naj bi imele priložnost, da dobijo delo, ki bi zadovoljevalo te potrebe in ustrezalo
njihovim sposobnostim ter željam, vendar ob pomoči in sodelovanju ostalih sodelavcev.
Kadar delovne naloge osebam z avtističnimi motnjami predstavljajo izziv, jih je treba
spodbujati k opravljanju le-teh in jih pri tem redno spremljati.
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Pomembno je, da osebe z avtističnimi motnjami v naši družbi zavzamejo enakovredno
mesto. To jim omogoča pravica oseb z avtističnimi motnjami do enakopravnega dostopa
do vseh ugodnosti, storitev in dejavnosti v skupnosti in njihove uporabe. Dostopnost do
vsega, kar je dostopno tudi ostalim članom družbe, je pogoj, da bi takšni cilji postali realnost.
Ovire, ki preprečujejo aktivno vključevanje, so največkrat posledica nerazumevanja. Po eni
strani se splošna javnost boji vseh vrst zmanjšanih sposobnosti, zato jo je z izobraževanjem
in osveščanjem treba prepričati, da osebe z avtističnimi motnjami ne predstavljajo nikakršne
nevarnosti in da lahko s sodelovanjem povečujejo njihovo zadovoljstvo. Po drugi strani pa
morajo njihovi starši in vzgojitelji sami sprejeti izzive, ki jih predstavlja normalno življenje.
Zaradi strahu ali pretiranega zaščitništva naj ne bi omejevali sodelovanja oseb z avtističnimi
motnjami v različnih aktivnostih. Izkušnje so pokazale, da lahko osebe z avtističnimi
motnjami, ob ustreznih navodilih in podpori, dosežejo veliko več od tistega, kar se zdi na
prvi pogled izven njihovih zmožnosti. Vzgojitelji in splošna javnost so bolj nesamozavestni,
nerodni in zmedeni kot osebe z avtističnimi motnjami. Takšne reakcije lahko preprečimo
samo z izkušnjami, s pojasnjevanjem in z druženjem.

2.2

POSTOPEK USMERJANJA OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

Od 1. junija 2000 v Sloveniji velja nov Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki
je prinesel ključne spremembe na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
(Macedoni-Lukšič 2009). Opara (2010) navaja, da so spremembe sledile mednarodnim
trendom po izenačevanju možnosti za izobraževanje vseh otrok in zmanjševanju
diskriminacije oseb s posebnimi potrebami. V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah
(1989) so vsi organi pri svojem delu dolžni uporabiti načelo največje koristi otroka. Kar
pomeni, da se na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami zagotavlja zgodnja in
takojšnja pomoč ter kontinuum pomoči v programih vzgoje in izobraževanja, pri čemer je
treba upoštevati različne potrebe otroka, ki omogočajo njegov optimalen razvoj. Komisija za
usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v ustrezen program vzgoje
in izobraževanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V strokovnem mnenju opredeli
vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter na podlagi ugotovljenih vzgojnoizobraževalnih potreb otroka poda predlog njegove usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Strokovno mnenje vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se
uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi za uveljavljanje pravic s področja šolske
zakonodaje

in

drugih

pravic

(ZUOPP-1
29

2011).

Vzgojno-izobraževalni

oziroma
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socialnovarstveni zavod mora najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe za otroka s
posebnimi potrebami napisati individualizirani program. Z individualiziranim programom, s
prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo se določi organizacija in izvedba
dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev ter
izvajanje učne pomoči (ZUOPP-1 2011).
Usmeritev v najbolj ustrezen program vzgoje in izobraževanja je eden od najpomembnejših
dejavnikov, ki otroku z avtističnimi motnjami omogoča, da se čim bolj učinkovito in
samostojno vključi v družbo. Velik pomen v tem procesu ima sodelovanje med člani celotne
strokovne skupine, ki otroka obravnavajo na področju zdravstva in tudi šolstva (prav tam).

Opara (2005) poudarja, da z individualiziranim programom ne moremo spreminjati
standardov znanja, ki so določeni za dokončanje določenega vzgojno-izobraževalnega
programa. Otrok s posebnimi potrebami mora dosegati vsaj minimalne standarde znanja iz
programa, v katerega je vključen, pri tem pa mu individualizirani program zagotavlja
prilagoditve in pomoč pri njihovem doseganju. Jurišić (2006) pa meni, da je pri postopku
usmerjanja otrok z avtističnimi motnjami v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja,
poleg medicinske ter psihološke, pomembna tudi pedagoška diagnoza. Pri slednji se
pozornost usmerja predvsem na otrokove potrebe učenja, pri čemer je potrebno upoštevati
vse dejavnike njegovega delovanja. Dobnik Renko (2002) še dodaja, da je za dober
diagnostični postopek potrebno upoštevati otrokovo funkcioniranje v najrazličnejših okoljih
in situacijah in ne le na podlagi enkratnega pregleda v diagnostični ambulanti. Prav tako naj
bi pedagoška diagnostika vključevala prepoznavanje značilnosti otroka z avtističnimi
motnjami, ki so najbolj povezane z njegovimi posebnimi potrebami na področju učenja in
vsakodnevnih dejavnosti. Na podlagi ocene otrokovih posebnih potreb in močnih področji
naj bi specialni pedagogi načrtovali nadaljnje delo z otrokom.

2.3

IZOBRAŽEVANJE OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

Po podatkih Statističnega urada RS lahko zasledimo, da v letu 2012 ni bilo podatkov o tem,
koliko je učencev z avtističnimi motnjami, ki se izobražujejo po osnovnošolskem programu s
prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/
Saveshow.asp), saj so bili vse do leta 2013 otroci z avtističnimi motnjami uvrščeni v različne
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skupine otrok s posebnimi potrebami. V letu 2013 je bilo v osnovnošolski program s
prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo vpisanih 39 učencev z avtističnimi
motnjami, od katerih jih je 36 napredovalo. Leto kasneje je bilo vpisanih 85 učencev,
napredovalo jih je kar 83 (prav tam).
Glede na odločbo, ki jo je izdal Zavod RS za šolstvo in na podlagi ZUOPP, se otroci s
posebnimi potrebami ter s tem tudi otroci z avtističnimi motnjami usmerjajo v različne
programe osnovnošolske ravni (ZUOPP-1 2011). Na podlagi ZOUPP-1 (prav tam) se na
osnovnošolski ravni otroci s posebnimi potrebami lahko usmerijo v vzgojno-izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, prilagojeni program
vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom, prilagojeni program
vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, posebni program vzgoje in
izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter druge
posebne in vzgojne programe. Čeprav ZOUPP-1 (2011) v 4. členu določa, naj vzgoja in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na zagotavljanju največje koristi otroka,
celovitosti ter kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, enakih možnosti, s hkratnim
upoštevanjem različnih potreb otrok, vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov ter
skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: staršev) v postopek usmerjanja in oblike pomoči,
individualiziranega pristopa, interdisciplinarnosti, ohranjanja ravnotežja med različnimi
področji otrokovega telesnega ter duševnega razvoja, čim prejšnje usmeritve v ustrezen
program vzgoje in izobraževanja, takojšnje ter kontinuirane podpore in strokovne pomoči v
programih vzgoje in izobraževanja, vertikalne prehodnosti ter povezanosti programov,
organizacije vzgoje in izobraževanja čim bliže kraju bivanja ter zagotavljanja ustreznih
pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka, se na področju otrok z
avtističnimi motnjami ne upoštevajo najbolje, a so se v zadnjem času ti cilji in načela začeli
uresničevati z majhnimi koraki.
B. Jurišič (2006) navaja, da so otroci z avtističnimi motnjami precej heterogena skupina, zato
zanje ni mogoče oblikovati enotnega programa vzgoje in izobraževanja. Ustrezen program
obravnave naj se ne bi prilagajal diagnozi avtizma, temveč vsakemu posameznemu otroku in
njegovim posebnim potrebam. Ugotavljanje posebnih potreb za posameznega otroka je del
diagnostičnega procesa, ki pa brez usmerjanja v ustrezen program, ne more biti izključen.
Vsak individualizirani program za otroke z avtističnimi motnjami mora vsebovati cilje s
področja socialnih primanjkljajev, primanjkljajev v komunikaciji in empatiji ter ozkega
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področja zanimanja in ponavljajočega se vedenja. Le na ta način lahko starši otrok z
avtističnimi motnjami in strokovnjaki izboljšajo ustrezno vzgojo in izobraževanje teh otrok
tako, da bi dosegli minimalne standarde za čim bolj samostojno življenje in delo.
L. Hannah (2009) med drugim zapiše, da je v prvi vrsti pomembno, da se za otroka pripravi
dober individualizirani načrt, ki naj bi temeljil na oceni otrokovih sposobnosti in da se
napredek dosega z majhnimi koraki. To, da ima otrok individualizirani načrt izobraževanja,
še ne pomeni, da ima šola izkušnje in pripravljenost za upoštevanje različnih strategij. Otrok
ima lahko v svoji izobraževalni mapi najboljši individualizirani načrt, a če se načrt ne izvaja
s pomočjo ustrezno usposobljenih strokovnjakov, je malo verjetno, da bo učinkovito
uporabljen (Szatmari 2004). Žagar (2012) dodaja, da je pri poučevanju otroka z avtističnimi
motnjami izjemnega pomena učiteljeva sposobnost pritegniti otrokovo pozornost. Po mnenju
L. Hannah (2009) je na samem začetku pomembno, da otrok dobi nekaj moralne opore, torej
da učitelj išče njegova močna področja ter zbuja interes. Ključnega pomena pri nudenju
dobre pomoči in omogočanju napredka, ko je to mogoče, je razumevanje posameznega
otroka. Niti dva otroka z avtističnimi motnjami nista enaka (prav tam). Žagar (2012)
nadaljuje, da je pomembno, da učitelj otroka z avtističnimi motnjami, preden začne pogovor
z njim, opozori, naj posluša, torej pritegne njegovo pozornost nase. Učiteljev govor mora biti
počasen, večkrat je potrebno ponoviti določene besede ali povedi, govor naj vedno
spremljajo ustrezne geste. Pomembno je, da učitelj med učnim procesom uporablja čim več
čutnih kanalov, saj so informacije za otroka razumljivejše in si jih laže zapomni. Celotno
izobraževanje in učni programi, ki so prilagojeni otrokom z avtističnimi motnjami, lahko
izboljšajo njihove sposobnosti učenja, komuniciranja ter vzpostavljanja odnosov z drugimi.
Ključ do uspeha so zagotovo posebej prilagojene učne metode.
K. Kesić Dimic (2010) navaja nekaj nasvetov za delo z učenci z avtističnimi motnjami, med
katerimi izpostavi preprosto izražanje s kratkimi frazami. Pri težjih snoveh naj se otroku
priloži list z razloženim izrazoslovjem ali slikovni material, razumevanje naj se preverja.
Navodila naj bodo kratka, po eno navodilo naenkrat, prav tako je pomembno ponuditi manj
možnosti za izbiranje. Namesto vprašanja: “Ali si razumel?” uporabimo: “Povej mi, kaj
moraš storiti.” Oblikujejo naj se jasna pravila ter pričakovanja glede vedenja in upoštevanja
pravil.
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B. Jurišić (2011) opozori, da mora oseba, ki dela z otrokom z avtističnimi motnjami, avtizem
razumeti. Šele ko dojame svet avtizma, se lahko z otrokom poveže in tako deluje v njegovo
dobro. Vendar pa teh strokovnjakov ni veliko. S to težavo se ne soočamo le v Sloveniji,
temveč povsod po svetu. Otroci z avtističnimi motnjami so večinoma vključeni v
prevladujoče izobraževalne sisteme, kjer učitelji nimajo vseh potrebnih znanj, kako take
otroke poučevati in kako se spoprijeti z določenimi situacijami. Bolj ali manj so prisiljeni
ravnati po lastni presoji in občutku, kaj bi bilo za te otroke najbolje. “Učitelj lahko vidi
avtizem kot darilo, kot talent, ki ga je potrebno izkoristiti, ne pa kot simptom, ki ga je
potrebno odpraviti” (Szatmari 2004, str. 163).
Heacox (2009) med avtistične motnje šteje močno upočasnjen razvoj, avtizem in
Aspergerjev sindrom (normalna inteligentnost in jezikovna razvitost, toda vedenje, podobno
avtističnemu, ter slabše razvite socialne in sporazumevalne spretnosti). Učenci s takimi
motnjami so lahko zelo sposobni, celo nadpovprečni in nadarjeni, ali pa potrebujejo močno
podporo specialnih izobraževalnih zavodov. Težave imajo v medosebnih odnosih, kažejo
lahko ponavljajoče se vedenjske vzorce ali nenavadno obsedenost. Lahko imajo slabše
razvite motorične spretnosti, težko čakajo, da pridejo na vrsto, slabše presojajo in imajo zelo
neenakomerno razvite akademske spretnosti. Enako kot pri učencih z vedenjskimi težavami
je potrebno biti pozoren pri prilagajanju dejavnosti, organizirati je potrebno učno okolje z
jasno izraženimi pravili. Učencem z različnimi avtističnimi motnjami pri vsakdanjih
opravilih in sodelovanju z drugimi zelo pomagajo vidna znamenja, kot so slike, podobe in
slikovna pisava (piktogrami). Kot vsem učencem je tudi njim potrebno omogočiti
samostojno delo pri dejavnostih, ki temeljijo na njihovih učnih nagnjenjih in trenutnih
interesih.
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3. VLOGA

IN

NALOGE

SPREMLJEVALCA

OTROK

Z

AVTISTIČNIMI MOTNJAMI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM
SISTEMU
Kdo je lahko spremljevalec otroka z avtističnimi motnjami, kakšne so njegove naloge in
vloga v vzgojno-izobraževalnem procesu, kdaj se otroku dodeli ter katere kriterije je
potrebno upoštevati, je le nekaj vprašanj, na katera bomo poskušali odgovoriti v
nadaljevanju.
Dworschak (2012) zapiše, da se lahko z delovno definicijo 'šolskega spremljevalca' formulira
kot osebo, ki otroke in mladostnike spremlja v šolskem vsakdanjiku, ker ti zaradi posebnih
potreb na področju učenja, vedenja, komunikacije, medicinske oskrbe in/ali zaradi
vsakodnevnih opravil, potrebujejo posebno ter individualno pomoč pri dejavnostih v zvezi s
poukom in zunaj njega. Kot oblika podpore učitelju in otroku s posebnimi potrebami se v
številnih državah sveta v razrede vključujejo asistenti pri pouku. V angleško govorečem
področju obstajajo različni nazivi za osebo, ki nudi neposredno pomoč učencu in tudi
učitelju: v Angliji in Walesu je to 'teaching assistant', na Irskem 'special needs assistant', na
Škotskem 'classroom assistant' ali 'pupil support worker', v Združenih državah Amerike je
'paraprofessional', v Kanadi pa so znani kot 'educational assistant'. V literaturi se pogosto
pojavljajo tudi nazivi 'general assistant', 'learning support assistant', 'special education
assistant', 'classroom paraprofessional', 'paraeducator', 'instructional aide' (Trautman 2004).
Pri nas se je uveljavil izraz 'spremljevalec'. V nemški literaturi (Dworschak 2012) lahko
zasledimo različne izraze, ki opisujejo posamezne primere pomoči, najpogosteje uporabljajo
izraze, kot so 'šolski spremljevalec', 'integracijski pomočnik', 'šolski asistent' in 'šolski
pomočnik'. Gresosova definicija (2008) opredeli šolskega spremljevalca kot osebo, ki je med
delom pouka ali ves čas, vključno tudi s potjo v šolo, ob učencu. To pomeni, da nadomesti
primanjkljaje, ki so pogojeni z invalidnostjo, in mu ob tem pomaga ter svetuje. V ameriških
šolah obstajajo spremljevalci že skoraj 50 let. Trautman (2004, str. 2) je zapisal, da je
“spremljevalec šolski delavec, ki po opravljenem usposabljanju opravlja predpisane naloge
in je nadzorovan s strani supervizorja.”
Seals (2009) opozarja, da je primarna vloga spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami
pomagati učitelju pri zagotavljanju prilagojenega izobraževanja za takega učenca.
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Spremljevalec lahko učencu pri doseganju njegovih izobraževalnih ciljev v razredu pomaga s
pomočjo neposrednih navodil ali pa s posredno podporo v razredu. Spremljevalec lahko
učencu pomaga pri posredovanju informacij, pri socializaciji in vedenjskih izzivih ter ga
spodbuja pri uspehih v izobraževalnem okolju. Pomembno je poudariti, da je pri
spremljevalčevem delu potreben posvet s strokovnim timom, pri tem pa so vloge za vse
člane jasno opredeljene. Načrt dela in urniki poučevanja, ki jih izdelajo učitelji oziroma
drugi strokovni delavci ter spremljevalec, poudarek na pričakovanjih vseh članov
strokovnega tima, in sodelovanje med člani bo vsakomur zagotovilo priložnost za uspešno
izvedbo nalog. V okviru splošnega izobraževalnega načrta lahko pričakujemo, da bo otrok z
avtističnimi motnjami sodeloval po običajnih navodilih učitelja. Spremljevalčeva naloga je v
tem primeru poskrbeti, da bo otrok z avtističnimi motnjami pravilno razumel navodila in
naloge, ki jih podaja učitelj, ter učencu nudil podporo, ki jo potrebuje za sodelovanje. Če
učenec ne razume zadanih nalog, mu spremljevalec nudi dodatne informacije in s tem
zagotovi razumevanje. Dworschak (2012) poudarja, da šolski spremljevalec ne prevzema
nobene pedagoške oziroma poučevalne naloge, temveč se njegovo delo nanaša na izvajanje
nalog (ki jih odredi učitelj, jih prilagaja in izvaja po potrebi ter v dogovoru z njim), na
pomoč pri prilagajanju učne vsebine didaktičnim možnostim, na spodbujanje otroka z
avtističnimi motnjami pri usvajanju učne vsebine, izpeljavo vaj, ki jih je za tega otroka
načrtoval učitelj (vaje iz fine motorike, zaznavanja idr.), na podajanje navodil, spremljanje in
nadzorovanje dela v majhnih skupinah, na organizacijo dela s pripomočki ter z nasveti za
njihovo rabo in da glede na učenčevo stanje reducira ali razširi učno ponudbo.
Potrebno je opozoriti, da mora imeti spremljevalec pri svojem delu vso podporo učitelja, da
lahko uspešno izvaja prilagojeni izobraževalni program. Spremljevalec je lahko prav tako v
pomoč pri spodbujanju medsebojne interakcije in spodbujanju uspeha pri medsebojnih
odnosih ter sodelovanju med učenci. Spremljevalec naj bi imel občutek, da otroku z
avtističnimi motnjami nudi podporo, mu je vedno dovolj blizu in ga spodbuja k sodelovanju
z vrstniki, če želi uspešne rezultate (prav tam).
Deželna zveza Porenje-Westfalija (prav tam, str. 2) je v navodilih za delo šolskega
spremljevalca zapisala, da: “izhajajoč iz individualnega integracijskega načrta nosi celotno
odgovornost za šolsko učenje učiteljsko osebje. Šolski spremljevalec opravlja delne naloge”
(prav tam, str. 2). Leta 2001 je bil na oddelku za šolstvo Združenih držav Amerike sprejet
nov zakon 'No Child Left Behind', ki med drugim na šole prenaša pristojnosti zaposlovanja,
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usposabljanja in supervizije spremljevalcev. Po tem zakonu je šola dolžna usposobiti
posameznika (spremljevalca), ki bo pomagal otroku z avtističnimi motnjami pri razumevanju
učne vsebine in učitelju pri pripravi učnih aktivnosti, ki bo sodeloval s starši, pomagal
učencu v knjižnici ali pri pouku računalništva. Zakon navaja, da mora posameznik
(parastrokovnjak) delati pod neposredno supervizijo učitelja, čigar naloga je načrtovanje
aktivnosti pri pouku, usposobljeni posameznik oziroma spremljevalec pa je tisti, ki aktivnosti
izvaja. Ena od učiteljevih nalog je ocenjevanje napredka otroka z avtističnimi motnjami, ki
mu spremljevalec pomaga (Trautman 2004).
Preden posameznik postane spremljevalec, se mora udeležiti usposabljanja, ki običajno
poteka v poletnih mesecih. Skozi omenjeno izobraževanje, ki poteka v šolah, se posameznik
seznani z urnikom in s pravili posamezne šole, z značilnostmi otroka z avtističnimi
motnjami, ki mu bo pomagal z individualiziranimi vzgojnimi programi, in s cilji, z
didaktičnimi metodami ter vlogami in nalogami svojega dela (prav tam). V Združenih
državah Amerike je ključen zakon na področju avtizma zakon NCLB (No Child Left Behind
(NCLB), 2002), v katerem so predstavljene bistvene zahteve zakonskih določil za pridobitev
naziva spremljevalca otrok z avtističnimi motnjami. Posameznik, ki želi postati
spremljevalec otrok z avtističnimi motnjami, mora imeti dokončano izobrazbo, ki je
ekvivalentna najmanj srednješolski izobrazbi v Sloveniji. Prav tako mora zaključiti dve leti
študija na visokošolskem zavodu ali pa izpolniti stroge standarde kakovosti in biti sposoben
dokazati znanje in sposobnost za pomoč pri poučevanju, branju, pisanju in matematiki.
Spremljevalci, ki opravljajo le funkcijo prevajalca ali posrednika med starši in otrokom,
morajo imeti srednješolsko izobrazbo, vendar ne rabijo izpolnjevati dodatnih zahtev. S
pridobljenimi znanji lahko na šoli opravlja delo, ki zajema zagotavljanje podpore otroku z
avtističnimi motnjami, podporo učitelju, sledi kurikulumu in viziji šole v celoti. Danes je v
ameriške šole vključenih več kot 525 tisoč spremljevalcev (Trautman 2004).
Lapat (2011) meni, da so naloge, ki jih opravlja spremljevalec večinoma odvisne od
izobraževalnih potreb otroka z avtističnimi motnjami. Vsi otroci z avtističnimi motnjami ne
potrebujejo enake količine podpore, nekateri je potrebujejo več, drugi manj. Strokovna
skupina šole je tista, ki določa raven in količino podpore za posameznega otroka. Pogosto o
tem odloča v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, odvisno od specifičnosti posebnih potreb
posameznega otroka. Lapat (prav tam) nadalje zapiše, da naj bi bile vsakodnevne dolžnosti
oziroma naloge asistenta v odnosu do otroka z avtističnimi motnjami takšne, da pride v šolo
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pred otrokom in ga počaka, da mu omogoča ali olajša gibanje, ga pripravlja za vstop v razred
(npr. pomaga pri preoblačenju), pomaga pri osebnih potrebah, v učilnici pripravlja knjige in
ostale pripomočke, ki jih otrok potrebuje pri posameznem predmetu, v dogovoru z otrokom,
učiteljem ali s strokovnim delavcem zapisuje učno vsebino namesto otroka oziroma
prepisuje s table, pomaga otroku pri geometriji, če je potrebno tudi riše namesto njega (tudi
pri likovni vzgoji, če je tako dogovorjeno z učiteljem), spodbuja otroka in ga usmerja pri
pouku, na zahtevo otroka ali učitelja pomaga pri opravljanju praktičnega dela pouka,
sodeluje z otrokom pri športni vzgoji, pri aktivnostih, ki jih je otrok zmožen opravljati, v
času odmora mu prinese malico, gre z njim na stranišče ali v drugo učilnico ter ga spremlja
na izletih ali v šoli v naravi.
Spremljevalec naj ne bi izvajal vzgojno-izobraževalnega dela, temveč zgolj zagotavljal
pomoč pri njegovi izpeljavi. Seveda so delovne okoliščine in pogoji odvisni regije,
pristojnega nosilca storitev ter od plačnika. Poleg tega podatki jasno kažejo, da imajo šolski
spremljevalci zelo široko in raznoliko polje dejavnosti, ki se razteza od negovalnopsihosocialne oskrbe ter spremstva otroka do pedagoško-poučevalnih nalog. Enotno pri
spremljevalcih v Sloveniji je, da jih večina nima nikakršne strokovne kvalifikacije, kaj šele
ustreznega finančnega poplačila. Zdi se, da je kvalifikacija šolskega spremljevalca nujna in
opaziti je prva prizadevanja za ureditev tega problema (Dworschak 2012).
Z vključevanjem spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami v pouk so pred učitelja
postavljeni novi izzivi. L. Peklaj (2008) zapiše, da mora biti učitelj pripravljen priznati, da ne
zmore vsega sam, in biti pripravljen 'odpreti' svojo učilnico za vse, ki mu lahko pomagajo na
poti do boljšega poučevanja. Nudenje podpore in pomoči učiteljem pa je ena od osnovnih
nalog spremljevalcev pri pouku.

3.1

KRITERIJI ZA DOLOČITEV ZAČASNEGA SPREMLJEVALCA ZA FIZIČNO
POMOČ

ZUOPP (2007) v 10. členu ne omenja spremljevalca za otroke z avtističnimi motnjami, saj
takrat otroci s tovrstnimi motnjami v zakonu še niso bili opredeljeni kot samostojna skupina
in so spremljevalce za nudenje fizične pomoči dodelili le gibalno oviranim otrokom. Kasneje
je s spremembo ZUOPP-1 (2013) in z uvedbo otrok z avtističnimi motnjami kot samostojne
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skupine prišlo do sprememb v 10. členu (materialni pogoji in fizična pomoč), v katerem je
zapisano, da se otrokom z avtističnimi motnjami izjemoma lahko dodeli spremljevalec na
podlagi kriterijev, ki jih določi minister.

Kriteriji, ki so bili v veljavi do 30. 4. 2014 in so bili zapisani v prilogi Pravilnika o
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2014), so
razlikovali ter usmerjali:


otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo normalne sposobnost inteligentnosti, hkrati pa
tudi adaptivno (prilagojeno) vedenje in skladne učne dosežke, se usmeri v program s
prilagojenim izvajanjem ter z dodatno strokovno pomočjo;



otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo normalne sposobnosti inteligentnosti z
izrazitejšimi težavami na posameznih področjih učenja in nižjo raven prilagojenega
vedenja (vendar na nobenem področju ne nižje kot – 2 SD od povprečja), se usmeri v
prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom;



otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo mejne sposobnosti inteligentnosti ali lažjo
motnjo v duševnem razvoju, in otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo normalne
sposobnosti inteligentnosti ter pomembno znižano raven prilagojenega vedenja (nižje kot
– 2 SD od povprečja), se praviloma usmeri v program z nižjim izobrazbenim
standardom; na nekaterih področjih imajo lahko tudi višje učne dosežke, kar je potrebno
upoštevati v individualiziranem programu;



otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo pridruženo zmerno/težjo/težko motnjo v
duševnem razvoju oz. ob višjih sposobnostih inteligentnosti tako znižano raven
prilagojenega vedenja in učne dosežke, da ne morejo funkcionirati v programu z nižjim
izobrazbenim standardom, se usmeri v posebni program vzgoje in izobraževanja; na
nekaterih področjih imajo lahko tudi višjo raven učnih dosežkov, kar je potrebno
upoštevati v individualiziranem programu.

V novem zakonu (ZUOPP-1) je v četrtem odstavku 10. člena (materialni pogoji in fizična
pomoč) zapisano, da se dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom oziroma otrokom
z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami ter otrokom s čustvenimi in z
vedenjskimi motnjami izjemoma lahko dodeli začasni spremljevalec na podlagi kriterijev, ki
jih določi minister. Na strani Zavoda RS za šolstvo (2015) so zapisani kriteriji za začasnega
spremljevalca za otroke z avtističnimi motnjami, ki so v veljavi od 1. 5. 2014, v njih pa je
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podrobneje določeno, da so otroci z avtističnimi motnjami upravičeni do začasnega
spremljevalca, če so opredeljeni kot otroci z avtističnimi motnjami, ki imajo zmerne ali težje
primanjkljaje na področju socialne komunikacije in socialne interakcije in/ali zmerne ali
težje primanjkljaje na področju vedenja, interesov ter aktivnosti. Zakon še vedno določa
spremljevalca le za posamezne dejavnosti, in še to le izjemoma.
Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (2015) so kasneje opredeljeni kriteriji glede na
stopnjo izraženosti primanjkljajev, ovir oziroma motenj, s katerimi ločijo otroke z
avtističnimi motnjami, ki imajo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in
socialni interakciji. Kot priloga so navedeni tudi kriteriji za določitev začasnega
spremljevalca za fizično pomoč za otroke z avtističnimi motnjami, opisani v nadaljevanju
besedila.
Lažji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji
Otrok ima težave pri navezovanju stikov, neustrezno se odziva na socialne pobude drugih
ljudi in lahko kaže zmanjšan interes za interakcijo z drugimi, neustrezno vzpostavlja socialne
odnose, kaže se pomanjkanje vzajemnosti v komunikaciji, slaba integracija verbalne in
neverbalne komunikacije ter težave pri prilagajanju vedenja različnim socialnim okoliščinam.

Zmerni primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji
Otrok ima pomembne primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne
komunikacije, opazno je omejeno vzpostavljanje socialnih odnosov ter zmanjšano oz.
neustrezno odzivanje na socialne pobude drugih, otrok zmanjšano izraža in deli interese ter
čustva z drugimi, neustrezno vzpostavlja očesni stik, njegova govorica telesa je neobičajna,
kaže primanjkljaje pri razumevanju in uporabi gest ter težave pri sodelovanju v simbolni igri.
Težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji
Otrok ima zelo pomembne primanjkljaje na področju verbalne in neverbalne socialne
komunikacije, ki povzročajo izrazite motnje v njegovem funkcioniranju, zelo omejeno
vzpostavlja socialne odnose ter se minimalno odziva na socialne pobude drugih, ne zmore
začeti ali odgovoriti na pobudo po socialni interakciji, obrazna mimika in neverbalna
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komunikacija sta odsotni, za vrstnike se ne zanima.
Lažji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti
Nefleksibilno/rigidno vedenje otroka povzroča odstopanja v funkcioniranju na enem ali več
področjih, otrok ima težave pri prehajanju med dejavnostmi, težave na področju organizacije
in načrtovanja ovirajo otrokovo samostojnost.
Zmerni primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti
Nefleksibilno/rigidno vedenje otroka povzroča pomembna odstopanja pri prilagajanju na
spremembe, otrok je preveč zaseden z interesi in/ali vedenji, ki se pojavljajo tako pogosto, da
so očitni tudi naključnemu opazovalcu ter vplivajo na otrokovo delovanje na več različnih
področjih, otrok kaže stisko, če mora svoje vedenje spremeniti oziroma prilagoditi zahtevam
okolja.
Težji primanjkljaj na področju vedenja, interesov in aktivnosti
Nefleksibilno/rigidno vedenje otroka povzroča zelo pomembna odstopanja pri prilagajanju
na spremembe, otrok je tako zaseden z interesi in/ali vedenji, da to onemogoča njegovo
delovanje na več različnih področjih, kaže veliko stisko, če mora svoje vedenje spremeniti
oziroma prilagoditi zahtevam okolja.
Nadalje je v pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi
potrebami v tretjem odstavku 9. člena (način in pogoj za izvajanje) zapisano, da se izjemoma
lahko dodeli začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči otroku z avtistično motnjo, in
sicer za pomoč pri vključevanju v posamezne dejavnosti vzgojnega oziroma vzgojno-izobraževalnega programa v času poteka vzgojnega dela v osnovni šoli. V naslednjem
odstavku 9. člena je zapisano, da se z individualiziranim programom določi natančnejša
opredelitev dejavnosti, pri katerih se bo izvajala fizična pomoč (prav tam). Za spremljevalca
delovno mesto ni sistematizirano, kar pomeni, da ga šola ne more zaposliti. Pogoj za
spremljevalca je srednješolska izobrazba in spremljevalec torej ni strokovni delavec šole,
zato lahko otroku nudi le fizično pomoč. Glede na trenutno kadrovsko stisko, šole večkrat
nimajo možnosti zagotoviti spremljevalca, razen v primeru, ko je ta že zaposlen na nekem
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drugem delovnem mestu in ima v dani situacij razpoložljiv čas. To pomeni, da je to lahko
vsako šolsko uro kdo drug, kar je za otroke z avtističnimi motnjami povsem nesprejemljivo.
Otrok z avtističnimi motnjami potrebuje osebo, ki ga spremlja dalj časa in se za to vlogo tudi
ustrezno usposobi (prav tam).
Kljub dodelitvi spremljevalca otroku z avtističnimi motnjami v Pravilniku o normativih in
standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
(Uradni list RS, št. 59/07) v 16. členu (spremljevalec gibalno oviranega učenca) ni dodano –
za otroke z avtističnimi motnjami. V spremembah in dopolnitvah pravilnika (Uradni list RS,
56/2014) je zapisano, da šole lahko sistematizirajo delovno mesto spremljevalca gibalno
oviranih otrok za otroke, ki so to pravico pridobili z odločbo o usmeritvi, ki je bila izdana
pred 1. septembrom 2013. Pravilnik ne vključuje spremljevalca otrok z avtističnimi
motnjami. Zakon še vedno izjemoma določa le začasnega spremljevalca za posamezne
dejavnosti. Ob tem se lahko vprašamo, kaj pomeni izjemoma in zakaj mu lahko nudi samo
fizično pomoč, ki je otroci z avtističnimi motnjami po večini niti ne potrebujejo.
Opara (2010) ob koncu izpostavi, da je v Analizi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi
potrebami zapisano, da iz šol prihaja vedno več prošenj za spremljevalce otrok z ADHD,
avtističnimi motnjami ali s težjimi dolgotrajnimi boleznimi. Do uveljavitve novih kriterijev
(1. 5. 2014) so bili kot priloga pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami navedeni kriteriji za usmeritev otrok z avtističnimi motnjami, ki
so usmerjali učence glede na sposobnosti učenja in šolanja v različne programe. Tako je bilo
jasno navedeno, kam otroka usmeriti. V novih kriterijih pa te opredelitve ni več. Ločijo samo
otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni
komunikaciji in socialni interakciji ter na področju vedenja, interesov in aktivnosti.
V Sloveniji nimamo primernih osnovnošolskih programov, v katere bi lahko vključili otroke
z avtističnimi motnjami, tako da so ti otroci najverjetneje usmerjeni v redno osnovno šolo.
Takšne in podobne pomanjkljivosti kažejo na to, da je na tem področju še veliko
negotovosti, saj je kljub vsemu zelo neznano. Med drugim je komisija, ki opravlja analizo
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, v svojem poročilu zapisala,
da glede na znano stanje v državi, vemo, da številni učitelji nimajo ustreznih znanj na
področju otrok s posebnimi potrebami, da je kader maloštevilen in premalo usposobljen. V
sklepih analize komisija prav tako opozarja, da so vzroki pomanjkljivosti pri nudenju pomoči
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otrokom s posebnimi potrebami v pomanjkanju ustreznega kadra in da učitelji potrebujejo
dodatno usposabljanje (Opara idr. 2010).
Po podatkih mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS (2009, str. 81) je med
učitelji, ki so v zadnjih 18-ih mesecih želeli več strokovnega izpopolnjevanja, 44,6 % takih,
ki imajo visoke potrebe po izpopolnjevanju s področja poučevanja učencev s posebnimi
potrebami, medtem ko je v skupini učiteljev, ki niso želeli več izpopolnjevanja, 38,1 %
učiteljev, ki imajo visoke potrebe po izpopolnjevanju na tem področju. Potrebe slovenskih
učiteljev po dodatnem strokovnem izpopolnjevanju na področju 'poučevanja otrok s
posebnimi potrebami' so višje od povprečja TALIS-a (prav tam). Skalar (v Blatnik 2005)
meni, da naj bi se bodoči učitelji seznanili z osnovami dela z učenci s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami že pri dodiplomskem študiju in dodaja, da bi bilo potrebno
dopolniti in preoblikovati dodiplomske študijske programe za usposabljanje učiteljev za
kakovostno delo z otroki s posebnimi potrebami.

42

Neja Blagovič: Izziv za osnovno šolo: spremljevalec otroka z avtizmom

4. ZAČETKI IZPOPOLNJEVANJA SPREMLJEVALCEV OSEB Z
AVTISTIČNIMI MOTNJAMI V SLOVENIJI
Prva konferenca Vseslovenske iniciative za enake možnosti oseb z avtističnimi motnjami je
bila aprila 2014. Udeležilo se je je več kot 400 udeležencev: staršev, strokovnjakov s
področja šolstva, zdravstva, socialnega varstva, terapevtov itd. Po tako velikem srečanju se
je na ustanovnem sestanku zbralo osem organizacij in ugotovili so, da imajo vrsto skupnih
interesov ter da je povezovanje nevladnih organizacij nujno za uresničitev skupnih ciljev.
Tako so 18. maja 2015 ustanovili Zvezo nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, katere
predsednica je Borjana Koželj. Namen zveze je povezovati nevladne organizacije, ki se
posvečajo avtizmu, osebam z avtizmom in njihovim sorodnikom ter strokovnjake s tega
področja in jim nuditi podporo. Zveza se trudi doseči celostno obravnavo oseb z avtizmom
od rojstva do vključno tretjega življenjskega obdobja na področju izobraževanja, socialnega
varstva, zaposlovanja in skrbi za urejeno osebno življenje (VOXALIA 2015).

S. Bohinec Gorjak iz Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije je v intervjuju za
MMC RTV SLO opozorila na neurejenost področja oseb z avtističnimi motnjami, ki se kaže
v kršenju človekovih pravic. Glavnega krivca vidi v zakrčenosti in nedostopnosti odgovornih
pristojnih ministrstev ter državnih institucij, ki po njenem mnenju velikokrat niso ali
preprosto ne želijo biti v stiku, kaj se dogaja v realnem življenju. Med drugim navaja, da jim
primanjkuje znanja in strokovnih informacij ter najnovejših spoznaj o obvladovanju in
možnih načinih sistemskega urejanja tega področja, o sodobnih oblikah pomoči ter terapij
osebam z avtističnimi motnjami (prav tam). Prav tako na pristojnih ministrstvih namesto
strokovnih argumentov velikokrat prevladajo nestrokovni, zastareli in finančni argumenti. Po
mnenju S. Bohinec Gorjak gre predvsem za veliko neozaveščenost, neznanje in
nezainteresiranost ali, kot bi lahko rekli, ni prave politične volje, da bi se kaj uredilo (prav
tam). Zveza NVO za avtizem je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje oktobra 2015
organizirala »Usposabljanje oseb s spektroavtistično motnjo, njihovih družinskih članov ter
spremljevalcev in asistentov«. Izvedli so predavanje, ki mu je sledilo osem delavnic,
namenjenih spremljevalcem otrok z avtističnimi motnjami, za uspešno opravljanje njihovega
dela v osnovni šoli.
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Cilji za udeležence delavnic so bili predvsem spoznavanje področij, na katerih imajo otroci z
avtističnimi motnjami največkrat težave, zapis globalne ocene otrokovega funkcioniranja,
analiza njegovega vedenja, zapis ciljev s področja otrokovih težav in strategije za dosego teh
ciljev ter uporaba različnih metod in strategij pri delu z otrokom z avtističnimi motnjami.
Jelenc (1996) je zabeležil, da je delavnica podobna projektnemu delu, posamezniki
udejanjajo teoretična spoznanja, rezultat pa so nove spretnosti, nova spoznanja, izdelek ali
dodatno znanje. Vsebina posameznih delavnic je bila razdeljena na štiri tematsko razdeljene
sklope, in sicer so se najprej posvetili značilnostim otroka z avtističnimi motnjami, opisali
njegovo globalno oceno ter opredelili njegovo funkcioniranje. Dotaknili so se področja
senzorike, fleksibilnosti mišljenja, komunikacije, socialne interakcije, vedenja, rutine …
Zanimali so jih, na kakšen način se izražajo težave na posameznih področjih, kako se lotiti
opazovanja otroka in zapis globalne ocene funkcioniranja ter nenazadnje vzpostavitev
sodelovanja s starši otrok z avtističnimi motnjami (svetovalna storitev, beležka). Nato so se
posvetili podrobni analizi vedenja, oblikovanja merljivih ciljev in strategij za premagovanje
ustreznega vedenja. Spoznali so, kako oblikovati konkretne, merljive cilje in možne
strategije za premagovanje neustreznega vedenja. Temu je sledila praktična uporaba
določene strukture in motivacija za delo, kjer je bilo pojasnjeno predvsem, kako strukturirati
naloge ter okolje, kako načrtovati strukturo za učenje določene spretnosti in kako motivirati
otroka z avtističnimi motnjami za delo, učenje ter sodelovanje. Nazadnje so spoznali
strategije dela z otroki z avtističnimi motnjami, predvsem strategije za spodbujanje
komunikacije in socialne interakcije ter evalvacijo naučenega in osvojenega.
Takšno strokovno izpopolnjevanje za spremljevalce otrok z avtistično motnjo je v Sloveniji
prvo te vrste do zdaj in je eden prvih pomembnih projektov Zveze nevladnih organizacij za
avtizem Slovenije pri odpravljanju velikih pomanjkljivosti na področju prepoznavanja,
obravnave, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov ter odraslih oseb z avtistično motnjo
(prav tam). Udeleženci so po končanem usposabljanju prejeli potrdilo o opravljenem
programu izobraževanja, s katerim niso pridobili javno veljavne stopnje izobrazbe, saj je bilo
izobraževanje neformalno. Jelenc (1994) opredeli neformalno izobraževanje kot tisto
izobraževanje, pri katerem ne gre za pridobitev javno veljavne stopnje izobrazbe ali
kvalifikacije in se zato ne zahteva verifikacija izobraževanja z uradnim potrdilom o javni
veljavnosti izobraževanja.
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Muršak (2012) opredeli neformalno izobraževanje kot tako, ki je z vidika učenca načrtno, pri
tem pa vlogi učitelja in učenca nista jasno razmejeni. Zapiše tudi, da ni nujno
institucionalizirano in ne daje spričevala ali diplome. Jelenc (1994) meni, da ima neformalno
izobraževanje številne prednosti pred formalnim. Neformalno izobraževanje je po njegovem
mnenju bolj racionalno pri razporejanju stroškov, možnosti hitrega prilagajanja ter večji
fleksibilnosti, kar omogoči hitro prilagajanje razmeram na trgu. Izobraževanje za
spremljevalce otrok z avtističnimi motnjami so na Zvezi NVO za avtizem Slovenije
organizirali, saj so zaznali potrebo, da spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami
potrebujejo dodatna usposabljanja in znanja na področju avtizma. Do zdaj je bilo to edino
takšno izobraževanje. Zveza NVO za avtizem Slovenije si prizadeva, da bi imeli dovolj
finančnih možnosti organizirati še več takšnih izobraževanj.

4.1

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI
IN IZOBRAŽEVANJU

Pedagoški delavci so po mnenju Devjak in Polak (2007) del dinamičnega in spremenljivega
okolja, zato je potrebno pridobivanje novega znanja in pedagoških izkušenj. Nadaljnje
izobraževanje in usposabljanje jim omogoča kakovostno opravljanje pedagoškega poklica
(Bela knjiga 2011).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako šolsko leto izda Katalog nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (v
nadaljevanju Katalog 2015) za tekoče šolsko leto. V Katalogu za šolsko leto 2015/2016 je
pet usposabljanj na temo avtističnih motenj. Prvo je bilo namenjeno vzgojiteljem, učiteljem,
svetovalnim in vodstvenim delavcem vseh programov vzgoje in izobraževanja. Cilj
usposabljanja je, da udeleženci spoznajo značilnosti delovanja otrok in mladostnikov z
avtističnimi motnjami, se seznanijo z učinkovitimi strategijami, orodji, metodami ter
oblikami vzgojno-izobraževalnega dela in se naučijo uporabljati učinkovite načine dela v
vsakdanjem pedagoškem delu. Program je v Katalogu (2015) opredeljen kot posodobitven,
kar pomeni, da je namenjen posodabljanju disciplinarnega oziroma strokovnega znanja v
zvezi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo.
Učitelji in drugi strokovni delavci osnovnih in srednjih šol so se lahko udeležili tematske
konference na kateri so spoznali psihofizične značilnosti otrok in mladostnikov z avtističnimi
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motnjami in učinkovite metode in oblike vzgojno-izobraževalnega dela za učence in dijake z
avtističnimi motnjami. Temelj druge tematske konference je bil vzgojno in izobraževalno
delo z otrokom in mladostnikom, katere so se lahko udeležili strokovni delavci vrtcev, šol in
vodstveni delavci. Na konferenci so udeleženci spoznali osnovne zakonitosti delovanja
otroka, ki je vključen v vzgojo-izobraževalni proces. Med drugim naj bi spoznali uporabo
prilagoditev za otroke z avtističnimi motnjami in strategije, načine in oblike dela za
spreminjanje vedenje ter učenje novih oblik vedenja otroka z avtističnimi motnjami.
Tematske konference obravnavajo aktualne vzgojno-izobraževalne teme in se osredotočajo
na neposredne izkušnje iz prakse. Prav tako zajemajo pomembno področje sodelovanja med
zavodom za šolstvo in šolami.
V dodatni ponudbi Kataloga (2015) so se lahko strokovni delavci udeležili dveh predavanj
na temo otrok z avtističnimi motnjami. Prvi seminar je temeljil predvsem na spoznavanju
strategij za premagovanje psihičnih in fizičnih težav otrok in mladostnikov z avtističnimi
motnja. Spoznavanje strategij za razvoj komunikacije ter načrtovanje in evalvacija
individualiziranega programa je bil cilj drugega predavanja. Po Pravilniku o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list
RS, št. 64/2004) omogočajo posodobitveni programi strokovnim delavcem nenehno
posodabljanje disciplinarnega ter strokovnega znanja za predmete, ki jih poučujejo, oziroma
strokovno delo, ki ga opravljajo. V okviru teh programov se zagotavlja tudi usposabljanje
strokovnih delavcev za izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja
ter za doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanj in izpitnih katalogov, ki
niso navedeni v prilogah k pravilnikom, ki določajo izobrazbene pogoje strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju, ter usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje sistemskih in
kurikularnih novosti v širšem pomenu. V okvir teh programov sodijo tudi programi
usposabljanja strokovnih delavcev za organiziranje optimalnega učnega okolja z uporabo
sodobnih pedagoških in didaktičnih pristopov ter novih učnih tehnologij (prav tam).
Pojem stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje je Zgaga (1997) opredelil kot sistem
za posodabljanje, poglabljanje in razširjanje znanj ter zmožnosti v okviru stroke, katero je na
področju avtističnih motenj za strokovne delavce vedno bolj potrebno, saj se v redne šole
vključuje vedno več otrok s to motnjo. Spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami se
usposabljanj razpisanih v Katalogu ne morejo udeležiti, saj niso obravnavani kot strokovni
delavci šole. Vendar pa lahko predpostavljamo, da jim pridobljena znanja posredujejo
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strokovni delavci šole, ki se teh usposabljanj udeležijo. Usposabljanje je sistematično
razvijanje znanja, vedenja, sposobnosti in tistih spretnosti, ki naj bi jih obvladal posameznik,
da bi lahko ustrezno opravljal določeno nalogo oziroma konkretno delo (Jelenc 1991).

Pri oblikovanju vsebin stalnega strokovnega izpopolnjevanja je pomembno, da izvajalci
izhajajo iz izkušenj, znanja, vsakodnevnih problemov in nalog pedagoških delavcev (Budnar
1997). Knowles (1980) opozarja na to, da naj bi bila pri načrtovanju izobraževalnih
programov za odrasle izhodiščna točka vedno interes udeležencev izobraževalnega programa,
kljub dejstvu, da je končni cilj prve faze načrtovanja izobraževalnega programa pravzaprav
ugotoviti potrebe posameznika, institucije oziroma družbe. Naloga izobraževalca je torej, da
sprva prepozna tako imenovane 'začutene potrebe' oziroma interes posameznikov, ki vodijo v
prepoznavanje izobraževalnih potreb.
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III.

EMPIRIČNI DEL

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Na področju spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami do nedavnega v Sloveniji še ni
bilo raziskav, prav tako Statistični urad RS ne vodi evidence o tem, koliko otrok z
avtističnimi motnjami je vključenih v redne osnovne šole in kolikim izmed njih je dodeljen
spremljevalec. Kljub novemu Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1,
2011), ki po novem opredeljuje skupino otrok z avtističnimi motnjami, je ta še zmeraj precej
pomanjkljiv glede opredeljevanja vloge spremljevalca otrok z avtističnimi motnjami. V
Analizi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (Opara idr. 2010) je
zapisano, da ugotavljajo, da prihaja iz šol vedno več prošenj za spremljevalce otrok z
avtističnimi motnjami in drugimi posebnimi potrebami. Delo začasnega spremljevalca na
šolah ni sistematizirano, prav tako spremljevalec otroku z avtističnimi motnjami ne nudi
strokovne in učne pomoči, temveč le fizično, kot je zapisno v Pravilniku o dodatni strokovni
in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2011).
Naloge spremljevalca niso nikjer zapisane oziroma določene in se razlikujejo od šole do šole.
Pogoj za delo spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami je srednješolska izobrazba,
dodatna znanja za delo z otroki z avtističnimi motnjami niso določena. Zveza nevladnih
organizacij za avtizem Slovenije si prizadeva, da bi otroci z avtističnimi motnjami v osnovni
šoli dobili stalnega spremljevalca in je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje organizirala
strokovno izpopolnjevanje za spremljevalce otrok. To je bilo prvo tako izobraževanje za
spremljevalce otrok z avtističnimi motnjami v Sloveniji do sedaj. Glede na zanimanje in
potrebo po takšnem izobraževanju, bi bilo priporočljivo organizirati čim več tovrstnih
izobraževanj.
V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, kako osebe, vključene v raziskavo, ocenjujejo
zakonsko urejenost dela spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami in kakšne so možnosti
za dodatno izobraževanje spremljevalca na področju avtizma. Z raziskavo smo želeli
podrobneje raziskati, s kakšnimi ovirami se srečujejo strokovni delavci šole, ko otroku z
avtističnimi motnjami dodelijo spremljevalca, katere naloge v vzgojno-izobraževalnem
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procesu lahko spremljevalec opravlja in kdo mu jih določi, glede na to, da niso nikjer
zapisane.
Ugotoviti smo želeli, katera znanja so po mnenju strokovnih delavcev šole potrebna za delo
spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami. Zanimalo nas je tudi mnenje strokovnih
delavcev šole in podpredsednice Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije (v
nadaljevanju NVO za avtizem Slovenije) glede tega, ali imajo spremljevalci otrok z
avtističnimi motnjami dovolj možnosti za dodatno pridobivanje znanja na področju avtizma.
Prav tako nas je zanimalo njihovo mnenje, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi bilo delo
spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami bolj kakovostno. Zanimalo nas je tudi, kaj o
problematiki spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami menijo na Zvezi NVO za avtizem
Slovenije in v kolikšni meri si prizadevajo za boljšo usposobljenost teh spremljevalcev.

5.1

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Raziskovalna vprašanja smo razdelili na štiri sklope oziroma področja.

1. SKLOP: Zakonodaja
Kako zaposleni na osnovni šoli (v nadaljevanju OŠ) in podpredsednica Zveze NVO za
avtizem Slovenije ocenjujejo prednosti ter pomanjkljivosti zakonske ureditve na področju
spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami na OŠ?
2. SKLOP: Formalna ureditev zaposlovanja in dela spremljevalcev otrok z avtističnimi
motnjami na OŠ
S kakšnimi ovirami se zaposleni na OŠ srečujejo pri zaposlovanja spremljevalcev otrok z
avtističnimi motnjami?
3. SKLOP: Naloge in vloga spremljevalcev otrok z avtizmom na OŠ
Katere naloge in vloge naj bi po mnenju strokovnih delavcev šole na šoli prevzemal
spremljevalec otroka z avtističnimi motnjami?
Kateri od strokovnih delavcev šole določa naloge spremljevalcev?
Kakšno obliko pomoči dobijo spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami od strokovnih
delavcev šole?
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4. SKLOP: Izobraževanje spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami na OŠ
Kakšne bi, po mnenju zaposlenih na OŠ in podpredsednice zveze NVO, morale biti
izobrazbene zahteve na področju spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami?
Kaj bi bilo še potrebno in možno storiti na področju izobraževanja spremljevalcev otrok z
avtističnimi motnjami, da bi bilo delo spremljevalca bolj kakovostno?
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6. METODOLOGIJA
6.1

OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA

Namen naše raziskave je bil, da bi na posameznem primeru ugotovili, kako so urejeni delo in
možnosti zaposlitve spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami na redni osnovni šoli ter
kakšne so možnosti za njegovo dodatno izobraževanje in usposabljanje na področju avtizma.

Raziskava je opis in analiza ugotovitev nalog ter sposobnosti spremljevalca otroka z
avtističnimi motnjami in sodi med kvalitativne raziskave. Z izrazom kvalitativna raziskava
označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v
raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je gradivo tudi obdelano ter
analizirano na besedni način, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez
operacij nad števili (Mesec 1998).
V nalogi smo uporabili instrumentalistično študijo primera, kjer smo se želeli dokopati do
splošnejšega razumevanja nekega pojava, do vpogleda v določen problem (Sagadin 2004).
Za instrumentalistično študijo primera, ki smo jo uporabili v diplomski nalogi, je značilno,
da nas posameznik, ki smo ga izbrali za študijo primera, ne zanima sam po sebi, temveč nas
zanima, kako uvedena novost, v našem primeru zaposlitev spremljevalca otrok z avtističnimi
motnjami, vpliva na vzgojno-izobraževalni proces (prav tam).

6.2

OPIS ŠTUDIJE PRIMERA IN IZBOR ENOT RAZISKOVANJA

V kvalitativni del raziskave je bilo vključenih 5 oseb. Izbrali smo strokovne delavce redne
osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo (ravnatelja,
specialno pedagoginjo, učiteljico ter začasnega spremljevalca otroka z avtističnimi
motnjami) in podpredsednico Zveze NVO za avtizem Slovenije gospo S. Bohinec Gorjak.
Izbrano šolo je v šolskem letu 2015/2016 obiskovalo 856 učencev, v razredu, ki ga obiskuje
deček z avtističnimi motnjami, jih je 27. Izbira enot raziskovanja je bila namenska, saj smo
želeli s tem primerom raziskati, kakšno vlogo ima spremljevalec otroka z avtističnimi
motnjami na OŠ, kako njegovo delo podpira zakonodaja in kakšne so njegove možnosti
dodatnega izobraževanja ter usposabljanja na področju avtizma. Zaradi zagotovitve
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anonimnosti strokovnih delavcev osnovne šole smo namesto imen uporabili opis delovnega
mesta, na katerem delajo na šoli.

6.3

POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV

Pred izvedbo raziskave smo najprej za dovoljenje prosili starše dečka z avtističnimi
motnjami in si pridobili vso potrebno dokumentacijo, ki smo jo za potrebe diplomske naloge
kasneje tudi analizirali. Uporabili smo strokovno mnenje o stanju otroka z avtizmom in
odločbo, ki sta jo izdala Zavod RS za šolstvo ter komisija za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami. Preko elektronske pošte smo za sodelovanje prosili ravnatelja šole, specialno
pedagoginjo, ki je izvajala dodatno strokovno pomoč s tem otrokom, učiteljico, ki sedaj
poučuje otroka, in začasnega spremljevalca, ki otroku nudi fizično pomoč. Z ravnateljem
šole smo se sestali maja. Predlagal je, da mu vprašalnik pošljemo preko elektronske pošte, da
ga bo posredoval ostalim strokovnim delavcem šole.

K sodelovanju smo povabili tudi podpredsednico Zveze NVO za avtizem Slovenije go. S.
Bohinec Gorjak, ki je z veseljem privolila. Zaradi časovne stiske in težjega usklajevanja smo
se odločili, da bodo vsi sodelujoči na vprašanja v raziskavi odgovarjali pisno.
Intervjuje smo podpredsednici zveze NVO preko elektronske pošte posredovali 16. maja
2016 in odgovore dobili 30. maja. Ravnatelju šole smo vsa vprašanja posredovali 19. maja
2016, njegove in odgovore specialne pedagoginje smo dobili 8. junija, učiteljičine odgovore
13. junija, odgovore spremljevalca pa 17. junija.

6.4

OPIS PRIPOMOČKOV

Podatke, ki smo jih potrebovali za študijo primera, smo pridobili s pomočjo intervjuja.
“Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema
osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vprašanec) pa
nanje odgovarja” (Sagadin 1995, str. 101).
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Podatke o študiji primera smo pridobili s pomočjo:


dokumentacije o fantu, ki so nam jo posredovali starši;



strukturiranega intervjuja z ravnateljem šole, ki jo obiskuje deček;



strukturiranega intervjuja s specialno pedagoginjo;



strukturiranega intervjuja z učiteljico;



strukturiranega intervjuja z začasnim spremljevalcem;



strukturiranega intervjuja s predsednico Zveze nevladnih organizacij za avtizem
Slovenije.

Za vse intervjuvance smo sestavili strukturirane intervjuje, kar pomeni, da smo vnaprej
pripravili vprašanja. Vprašanja za vse intervjuvance so zajemala teme, ki so nas zanimale v
naši raziskavi. Uporabili smo posredni način raziskovalnega intervjuja. Pri posrednem
intervjuju podatke o osebi, ki je predmet našega raziskovanja, dobimo od ljudi, ki to osebo
poznajo: sorodniki, prijatelji, sodelavci (Vogrinec 2008).

6.5

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

Kvalitativna analiza zbranega gradiva je potekala v več fazah. Izhodišče analize so bili
besedni zapisi intervjujev, ki so bili dobesedno zapisani. Pridobljene odgovore smo
kvalitativno obdelali, jih razčlenili na sestavne dele in tako dobili enote kodiranja (Mesec
1998).
Enotam kodiranja, dobljenim v postopku razčlenitve, smo nato pripisali pojme. Kode, ki smo
jim pripisali isti pojem, smo zbrali in ločili od kod, ki spadajo pod drugi pojem, ter tako
organizirali podatke (prav tam).
Pri oblikovanju pojmov smo uporabili odprto kodiranje, tako da smo posameznim delom
besedila pripisali izraze za pojme, za katere smo menili, da jim najbolje ustrezajo, pri čemer
smo uporabili tehniko kodiranja, imenovano neposredno poimenovanje (prav tam). Za enoto
kodiranja smo izbrali smiselne zaključene dele besedila: fraze, misel, poved ali odstavek.
Druge smo izpustili, kajti nekateri deli besedila so bili za namen raziskave irelevantni.
Ponekod smo uporabljali različne tehnike parafriziranja, kar pomeni izražanje iste vsebine z
istimi besedami (Mesec 1988).
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Besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, smo zbrali in tako organizirali podatke. Sorodne
pojme smo nato združili v kategorije in jih tudi poimenovali. Uporabili smo postopek tako
imenovanega kategoriziranja (Mesec 1998, str. 109): “Pri kategoriziranju damo isto ime več
različnim opisom, v katerih smo prepoznali skupno potezo”. Kategorije so na višji ravni in
bolj abstraktne kot pojmi, ki jih predstavljajo. Na podlagi kodiranja smo identificirali
odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.

Pri kvalitativnem raziskovanju uresničujemo načelo preverljivosti, tako da podrobno
opišemo celoten postopek raziskave, še posebej postopek analize, v kateri oblikujemo pojme
in ugotavljamo pravilnosti ter vzorce ravnanja, doživljanja in interakcij. V kvalitativni
raziskavi je pomembno tudi dokazovanje in postopna graditev pojmov iz empiričnega
gradiva – torej opišemo pot do končnih ugotovitev ter svoja postopoma razvijajoča se
razmišljanja; opazovanja opišemo v nastajanju in vsako ugotovitev podkrepimo z argumenti.
Tako na osnovi kvalitativnega empiričnega gradiva izdelamo postopke argumentiranega
sklepanja. V kvalitativni raziskavi tudi jasno in razvidno opišemo postopke sklepanja ter
postopnega abstrahiranja pojmov različnih ravni abstraktnosti iz empiričnega gradiva (Mesec
1998).
Skupina strokovnih delavcev, ki delajo na OŠ s prilagojenim programom in z dodatno
strokovno pomočjo ter podpredsednica Zveze NVO za avtizem Slovenije, je vsekakor
premajhna, da bi lahko govorili o vzorcu in osnovni populaciji raziskave. Dobljenih
rezultatov z intervjuji ni moč posploševati na celotno populacijo strokovnih delavcev OŠ in
spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami.
V poglavju Rezultati in interpretacije intervjujev lahko govorimo le o interpretacijah mnenj
strokovnih delavcev OŠ, spremljevalca in podpredsednice Zveze NVO za avtizem Slovenije.
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7. UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA
Za namen diplomske naloge smo uporabili primer dečka z avtističnimi motnjami, ki obiskuje
redno osnovno šolo s prilagojenim programom in z dodatno strokovno pomočjo. Dečku so v
odločbi zavoda za šolstvo predlagali spremljevalca, saj je opredeljen kot otrok z avtističnimi
motnjami – otrok z zmernimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji ter
kot otrok z lažjimi primanjkljaji na področju vedenja, interesov ali aktivnosti. Na šoli naj bi
mu zagotovili stalnega spremljevalca, ki pa ga zaradi pomanjkljive zakonodaje na področju
spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami šola ne more zaposliti. Na podlagi dečkovega
primera smo se odločili za podrobnejši vpogled v dano situacijo.

7.1

OPIS DEČKA Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI NA PODLAGI STROKOVNE
DOKUMENTACIJE

Deček se je rodil v tujini kot prvorojenec. Shodil je pri enem letu in pričel obiskovati vrtec,
vendar so ga starši izpisali, saj se deček nikakor ni zmogel prilagoditi. Daniel je v starosti
enega leta in pol pričel z nepričakovanimi izbruhi joka in vedenjskimi posebnostmi,
podobnimi znakom avtizma. V tretjem letu starosti so mu v Sloveniji diagnosticirali avtizem.
Nato so ga starši vpisali v vrtec v Sloveniji, kjer je imel 3 ure na teden dodatne strokovne
pomoči specialne pedagoginje. Obvezno šolanje mu je komisija odložila za eno leto, nato so
ga usmerili v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno
pomočjo. V strokovnem mnenju je zapisano, da je primarna težava dečka motnja
avtističnega spektra, zato je v šoli posledično priporočljiva pomoč spremljevalca. Ker je bila
odločba izdana leta 2012, so pod vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje
zapisali – dolgotrajna bolezen, saj takrat otroci z avtističnimi motnjami še niso bili
opredeljeni kot samostojna skupina. Po novi odločbi Zavoda RS za šolstvo leta 2014 je
deček opredeljen kot otrok z avtističnimi motnjami – otrok z zmernimi primanjkljaji v
socialni komunikaciji in socialni interakciji ter kot otrok z lažjimi primanjkljaji na področju
vedenja, interesov ali aktivnosti. Dečku so v prvem razredu dodelili 5 ur dodatne strokovne
pomoči na teden, individualno v oddelku ali izven njega, ki jih izvaja specialna pedagoginja.
Na podlagi 7. člena ZUOPP (prilagajanje izvedbe programov) so mu pri preverjanju in
ocenjevanju znanja omogočene metodične ter časovne prilagoditve, ki so jih v
individualiziranem programu, glede na otrokov napredek in razvoj, pripravili ter spreminjali
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člani strokovne skupine, in sicer skladno z “Navodili za izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo”. V
šolskem letu 2013/2014 je uspešno zaključil 2. razred in napredoval v tretjega. Glede na
priporočilo komisije je imel ob sebi spremljevalko (študentko), ki mu je bila v veliko pomoč.
Zato so starši in šola združili moči ter skupaj podali vlogo za odobritev spremljevalca.
Strokovna skupina je opazila, da je deček sicer vsestransko napredoval, a je bil posledično
zelo obremenjen z učenjem. Pri šolskem delu je opaziti predvsem slabšo organizacijo, vidne
so težave pri pozornosti in koncentraciji. Težave ima pri izražanju in razumevanju govornih
sporočil ter želja. Kadar gre za usmerjeno aktivnost je dečka bistveno teže motivirati, prav
tako pa potrebuje veliko spodbud za vključevanje v igro z vrstniki. V strokovnem mnenju je
navedeno, da deček potrebuje metode dela za otroke z avtističnimi motnjami in da v času
pouka potrebuje začasnega spremljevalca. In ravno v tej točki se pojavi problem, namreč
dečku je komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami dodelila začasnega
spremljevalca, a le za nudenje fizične pomoči, kar pomeni, da mu spremljevalec ne sme
nuditi pomoči, kjer jo deček najbolj potrebuje, temveč je ob njem v času pouka le za nudenje
fizične pomoči. Takšna pomoč je lahko nošenje torbe, spremstvo na stranišče in v jedilnico
ipd. Spremljevalec pa za kaj več naj ne bi bil strokovno usposobljen.

7.2

ZAKONODAJA NA PODROČJU SPREMLJEVALCEV OTROK Z AVTISTIČNIMI
MOTNJAMI NA OSNOVNI ŠOLI

Spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami so v ZUOPP-1 šele od leta 2013, saj so takrat
otroci z avtističnimi motnjami postali samostojna kategorija znotraj skupine otrok s
posebnimi potrebami. V šolah je vse več teh otrok in strokovni delavci šole se vsakodnevno
srečujejo s spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami, ko so jim dodeljeni. Zato nas je
zanimalo, kaj o zakonski ureditvi za spremljevalce otrok z avtističnimi motnjami menijo
strokovni delavci šole in kje po njihovem mnenju vidijo pomanjkljivosti ter prednosti zakona.
Odgovori strokovnih delavcev šole so bili med seboj zelo različni. Ravnatelj meni, da so
potrebne spremembe na področju zakonodaje spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami,
saj trenutna zakonodaja ne omogoča zaposlitve stalnega spremljevalca otrok z avtističnimi
motnjami, kar je razvidno tudi iz izjave ravnatelja:

56

Neja Blagovič: Izziv za osnovno šolo: spremljevalec otroka z avtizmom

Ravnatelj: “Zakonska ureditev za spremljevalce je absolutno potrebna, saj je v rednih
osnovnih šolah vse več učencev s tovrstno diagnozo. Trenutni zakon nam ne dovoljuje
zaposliti spremljevalcev za otroke z avtizmom in to je velik minus.”
Mnenje specialne pedagoginje je, da resnično pogreša opredelitev specifičnih znanj in nalog
spremljevalcev. Učiteljica in spremljevalec pa navajata, da sta oba premalo seznanjena z
zakonsko ureditvijo spremljevalcev otrok z avtizmom, da bi to lahko komentirala. Zveza
NVO za avtizem Slovenije se od leta 2014 aktivno ukvarja z zakonsko ureditvijo na
področju spremljevalcev otrok z avtizmom. Podpredsednica razloži, da področje
spremljevalcev otrok z avtizmom zakonsko ni urejeno. Zakonska ureditev spremljevalcev naj
bi tem otrokom zagotavljala stalnega spremljevalca, česar pa zakon ne opredeljuje. Sama
meni, da bi morala biti otrokom z avtističnimi motnjami omogočena pravica do stalnega
spremljevalca. K. Kesič Dimic (2010) po drugi strani opozarja na slabo stran stalnega
spremljevalca, ki je lahko naučena nemoč, saj ima otrok ves čas na voljo nekoga, ki skrbi le
zanj.

V kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s
posebnimi potrebami, so otroci z avtističnimi motnjami upravičeni do začasnega
spremljevalca, prav tako je v ZUOPP-1 v četrtem odstavku 10. člena zapisano, da se otroku z
avtističnimi motnjami izjemoma dodeli začasni spremljevalec, in sicer na podlagi kriterijev,
ki jih določi minister. Glede na to, da je zakon na področju spremljevalcev otrok z
avtističnimi motnjami še nedorečen, potrebe po spremljevalcih pa ostajajo, takšne probleme
rešujejo individualno. Potrebe otrok se razlikujejo, zato je nemogoče najti enako rešitev za
vse. Večinoma je dodelitev spremljevalca v največji meri odvisna od posamezne šole. Šola je
tista, ki lahko predlaga ministrstvu, da določen otrok potrebuje spremljevalca.
Iz odgovorov vseh intervjuvancev lahko sklepamo, da je potrebna sprememba na področju
zakonodaje s področja dela spremljevalcev avtističnih otrok, saj je po mnenju intervjuvancev
zakonodaja neustrezna. Prav tako se je pokazala potreba po večji informiranosti o zakonodaji,
kar potrjujejo njihove naslednje izjave:
Učiteljica: “O sami zakonski ureditvi sem premalo seznanjena, da bi jo lahko komentirala.”
Spremljevalec: “Zakonske ureditve za spremljevalce ne poznam.”
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Med drugim se je izkazalo, da so od sprejema ZUOPP-1 potrebni popravki, saj je termin
začasni spremljevalec nadomestil občasnega in povzročil kar nekaj terminološke zmede ter
napačnega razumevanja (Šoln Vrbinc idr. 2014).

7.3

FORMALNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA IN DELA SPREMLJEVALCEV
OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI NA OSNOVNI ŠOLI

Zanimalo nas je, s kakšnimi ovirami se OŠ srečujejo pri zaposlovanju spremljevalcev otrok z
avtističnimi motnjami. Ker je zaposlovanje novih oseb predvsem domena ravnatelja šole,
smo povprašali le njega in ugotovili, da na šoli ni posameznika, ki bi bil izključno zaposlen
kot spremljevalec otroka z avtističnimi motnjami, kar potrjuje tudi v svoji izjavi:
Ravnatelj: “Večjih težav pravzaprav ni, saj so trenutno spremljevalci učitelji, ki takrat
nimajo pouka, kar je lahko za otroka z avtističnimi motnjami moteče, saj ga spremljajo
različni učitelji.”
Glede na kadrovsko stisko šole nimajo možnosti zagotoviti spremljevalca, razen v primeru,
ko je ta že zaposlen na nekem drugem delovnem mestu in ima v dani situaciji razpoložljiv
čas, kar pomeni, da je lahko vsako šolsko uro ob otroku z avtističnimi motnjami nekdo drug,
kar je za te otroke povsem nesprejemljivo. Tak otrok potrebuje osebo, ki ga spremlja dalj
časa in se za to vlogo ustrezno usposobi.
Menimo, da je vzrok, da otroka spremljajo različni učitelji in ne izbrani spremljevalec, v tem,
da delo spremljevalca ni sistematizirano, zato ga šola ne more zaposliti. Prav tako pa
spremljevalec ni strokovni delavec šole. Starši se lahko za pomoč obrnejo na občino, saj je
občina oziroma lokalna skupnost tista, ki v večini primerov zagotavlja sredstva za plačilo
spremljevalca. Predvidevamo lahko, da plačilo spremljevalca prevzemajo manjše občine, v
katerih ni toliko povpraševanja po spremljevalcih in jih zato laže financirajo. V primeru, ko
občina ne more zagotoviti sredstev za plačilo spremljevalca, to funkcijo na šolah prevzemajo
učitelji oziroma strokovni delavci, ki imajo nekaj minut časa. Šola, učitelji oziroma strokovni
delavci, ki so za tako delo ustrezno usposobljeni, so omenjene obveznosti dolžni sprejeti
(Opara idr. 2010).
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Komisija, ki opravlja analizo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v
Sloveniji, je v svojem poročilu zapisala, da glede na znano stanje v državi vemo, da številni
učitelji nimajo ustreznih znanj s področja otrok s posebnimi potrebami, da je kader
maloštevilčen in premalo usposobljen. V sklepih analize prav tako opozarjajo, da so vzroki
in pomanjkljivosti za nudenje pomoči otrokom s posebnimi potrebami v pomanjkanju
ustreznega kadra ter da bi učitelji potrebovali dodatno usposabljanje (prav tam). To potrjuje
naslednja izjava:
Učiteljica: “… da smo učitelji premalo usposobljeni za delo z učenci z avtizmom.”
Po našem mnenju je potrebno poudariti, da so otroci z avtističnimi motnjami upravičeni do
začasnega spremljevalca oziroma, kot je zapisano v 10. členu ZUOPP-1 (2013), da se
otrokom z avtističnimi motnjami izjemoma dodeli spremljevalec na podlagi kriterijev, ki jih
določi minister. Nekateri otroci z avtističnimi motnjami potrebujejo stalnega spremljevalca
in na obravnavani šoli se problematike lotevajo tako, da na mesto spremljevalca
prerazporejajo učitelje, kar pomeni, da se učitelji, torej spremljevalci otroka z avtističnimi
motnjami, tudi dnevno menjujejo. A za uspešno vključevanje v okolje sta stalnost in rutina
za otroka z avtističnimi motnjami izjemnega pomena. Otroku, ki ga vsak dan spremljajo
različni učitelji, to predstavlja problem in se posledično teže prilagaja učnemu procesu. Če
pri otroku z avtističnimi motnjami ni zadovoljena potreba po istosti, Whitaker (2011)
opozarja, da lahko pride do tesnobe. Na Zvezi NVO za avtizem so predstavili pobudo o
spremembi zakona o stalnem spremljevalcu, saj s menijo, da je otrokom, ki potrebujejo
spremljevalca, tega treba zagotoviti. Po njihovem mnenju mora biti spremljevalec stalen in
pred začetkom opravljanja tega dela obvezno ustrezno usposobljen.
V raziskavi smo ugotovili, da se s to trditvijo strinjata ravnatelj in tudi učiteljica šole.
Ravnatelj opozarja, da bi morali bili spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami ustrezno
strokovno usposobljeni. Učiteljica ob tem navaja še, da so učitelji premalo usposobljeni za
delo z otroki z avtističnimi motnjami. Enakega mnenja je podpredsednica Zveze NVO za
avtizem Slovenije. To ponazori z izjavo:
Podpredsednica: “Strokovnim delavcem primanjkuje specifičnih znanj, saj izobraževanja
niso sistemsko organizirana in so nekateri delavci primorani samoiniciativno iskati dodatna
znanja.”
59

Neja Blagovič: Izziv za osnovno šolo: spremljevalec otroka z avtizmom

7.4

ZNANJA IN SPRETNOSTI SPREMLJEVALCEV OTROK Z AVTISTIČNIMI
MOTNJAMI NA OSNOVNI ŠOLI

V Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami je v
četrtem odstavku 9. člena zapisano, da se z individualiziranim programom določi
natančnejša opredelitev dejavnosti, pri katerih se bo fizična pomoč izvajala. Otroci z
avtističnimi motnjami ne potrebujejo fizične pomoči v tolikšni meri, kot jo npr. potrebujejo
gibalno ovirani otroci. So pa naloge odvisne od vsakega posameznika posebej in so zato
določene v individualiziranem programu. Strokovni delavci šol nimajo smernic, katere
naloge naj bi spremljevalec opravljal, zato po mnenju specialne pedagoginje, naloge določa
skupina strokovnjakov, ki dela z otokom z avtističnimi motnjami, enako meni tudi učiteljica.
Ravnatelj ob tem še dodaja, da so naloge spremljevalca določene z odločbo Zavoda RS za
šolstvo.
Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da je pretok informacij o tem, kdo določa naloge
spremljevalca za delo v vzgojno-izobraževalnem procesu, pomanjkljiv.
Zanimalo nas je tudi, do kod lahko poseže spremljevalec v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Mnenja intervjuvancev so se v tej točki precej razlikovala. Ravnatelj meni, da mora biti
spremljevalec neposredno vključen v vzgojno-izobraževalni proces in s tem prevzeti vse
naloge, ki so potrebne za omogočanje čim višje stopnje dejavne vključenosti otroka v
vsakodnevne aktivnosti skupine (razreda), medtem ko učiteljica meni, da spremljevalec na
vzgojno-izobraževalni proces naj ne bi imel vpliva, saj za to ni ustrezno usposobljen.
Dworschak (2012) poudarja, da spremljevalec ne prevzema nobene pedagoške oziroma
poučevalne naloge. To potrjuje izjava spremljevalca: “Sam na vzgojno-izobraževalnem
področju ne delam kaj dosti, saj nisem učitelj.”
Spremljevalčeva naloga, kot jo opredeljuje Seals (2009), je pomoč otroku z avtističnimi
motnjami pri razumevanju navodil, ki jih podaja učitelj, in podpora učencu, ko jo ta
potrebuje.
Podpredsednica na to vprašanje med drugim odgovarja, da naj bi spremljevalec aktivno
sodeloval pri izvajanju individualiziranega programa in naj bi učitelje opozarjal, kje so vrzeli,
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ki naj bi jih otrok še zapolnil. Bil naj bi del strokovne skupine, saj lahko s svojimi izkušnjami
in z idejami veliko prispeva k sestavi individualiziranega programa.
Med drugim nas je zanimalo, kakšna je vloga spremljevalca v strokovni skupini na šoli, v
katero je vključen otrok z avtističnimi motnjami. Spremljevalec odgovarja, da ga v strokovni
skupini seznanijo z odločbo, ki jo ima otrok z avtističnimi motnjami, in z nalogami, ki jih
mora opraviti. Analiza odgovorov kaže predvsem na to, da je potrebno na šoli graditi na
timskem delu, torej v strokovni skupini.

7.5

IZOBRAŽEVANJE SPREMLJEVALCEV OTROK Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

Zanimalo nas je mnenje strokovnih delavcev o izobrazbenih zahtevah za spremljevalce otrok
z avtističnimi motnjami. V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa
osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/2007) je v 14. členu omenjen spremljevalec gibalno
oviranega otroka, za katerega je zahtevana srednja ali srednja strokovna izobrazba.
Sklepamo lahko, da je izobrazbena zahteva enaka za spremljevalca otrok z avtističnimi
motnjami. Strokovni delavci šole menijo, da spremljevalci potrebujejo višjo izobrazbo, kot
jo določa omenjeni pravilnik, kar je razvidno iz naslednjih izjav.
Ravnatelj: “Sedaj je dovolj srednja stopnja izobrazbe, sam pa menim, da bi morala biti
izobrazba visoka.”
Učiteljica: “Menim, da bi morali imeti vsaj višješolsko izobrazbo.”

Po mnenju podpredsednice Zveze NVO za avtizem Slovenije bi spremljevalec potreboval
vsaj V. stopnjo izobrazbe ali več oziroma opravljeno specializirano izobraževanje za
spremljevalce.
V raziskavi smo ugotovili, da vsi strokovni delavci šole opozarjajo in zaznavajo potrebe po
dodatni usposobljenosti spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami. Ravnatelj opozarja, da
naj bodo spremljevalci usposobljeni na področju avtizma, kar je izrazil v svoji naslednji
izjavi:
Ravnatelj: “Vsi spremljevalci bi morali biti strokovno usposobljeni.”

61

Neja Blagovič: Izziv za osnovno šolo: spremljevalec otroka z avtizmom

Specialna pedagoginja dodaja, da je v prvi vrsti pomembno predvsem poznavanje potreb in
posebnosti otroka z avtističnimi motnjami, postopki prepoznavanja ter spreminjanje
motečega vedenja v želeno ter usposobljenost za delo v strokovni skupini.
V Sloveniji na področju spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami do zdaj ni bila
izvedena še nobena podrobna raziskava, s katero bi ugotavljali njihove potrebe po dodatnem
usposabljanju. Pastuović (1985) navaja, da je potrebno izobraževalne potrebe ugotavljati
večplastno, in sicer z večfaznim postopkom:


z analizo dejavnosti, za katere je treba posameznika usposobiti;



z določanjem znanja, spretnosti in drugih osebnostnih lastnosti, ki jih za tako
dejavnost potrebujemo;



z ugotavljanjem posameznikovega znanja in izkušenj;



z določanjem potrebe po izobraževanju.

Ob spoznanju, da spremljevalci pogosto nimajo ustrezne formalne izobrazbe za kakovostno
izvajanje dela, sta državna in zvezna zakonodaja, kot sta zakona 'IDEA' (1997) in 'The No
Child Left Behind' (2002) potrdila potrebo po dodatnem profesionalnem razvoju ter
usposabljanju za spremljevalce. Poleg tega ti zvezni zakoni poudarjajo potrebo po nadzoru
spremljevalcev, saj se v preteklosti ni vedelo, kdo izmed strokovnih delavcev šole jih
dejansko nadzira. To potrjuje naslednja izjava spremljevalca.
Spremljevalec: “Na šoli ni posebnega mentorja.”

Pri vprašanju, kdo nudi podporo ali mentorstvo spremljevalcu, so bili odgovori strokovnih
delavcev med seboj različni.
Ravnatelj: “Svetovalna služba in izvajalci dodatne strokovne pomoči.”
Specialna pedagoginja: “Podpora spremljevalcu je odvisna od znanj in usposobljenosti
strokovnih delavcev šole ter od področja, na katerem spremljevalec potrebuje podporo
(odvisno od nalog, ki so mu zadane), npr. specialni pedagog, psiholog, učitelj.”
Učiteljica: “Na to ne morem odgovoriti, ker tega ne vem.”
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Menimo, da je podpora spremljevalcu ključnega pomena, pod pogojem, da jo nudi
usposobljen strokovni delavec. V raziskavi smo ugotovili, da na šoli ni posameznika, kateri
bi izključno nudil podporo spremljevalcu, temveč jo nudijo različni strokovni delavci, ki
imajo znanje na področju avtističnih motenj.
Za delo spremljevalca se lahko odločajo posamezniki iz različnih strokovnih okolij, zato
menimo, da bi morali delo spremljevalca opravljati posamezniki, ki imajo znanja in
spretnosti za delo z otroki, predvsem da imajo pozitiven odnos do dela. Spremljevalec naj bi
bil sposoben predvidevati, kdaj je potrebno stopiti korak nazaj in spodbujati otroka z
avtističnimi motnjami, da je neodvisen od njega, ter kdaj je potrebno okrepiti svojo
prisotnost, kadar ga otrok potrebuje. To potrjuje izjava podpredsednice Zveze NVO za
avtizem:
Podpredsednica: “… predvsem so pomembne osebnostne lastnosti posameznikov, ki
opravljajo delo spremljevalcev.”
Menimo, da za kakovostno delo spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami ni dovolj le
strokovna usposobljenost, temveč tudi njegove osebnostne lastnosti. Spremljevalec naj bi bil
zgled otrokom, bil naj bi spoštljiv, potrpežljiv, pošten, sposoben se učiti na lastnih napakah,
fleksibilen, skrben, odgovoren in čustveno stabilen. Ne smemo pozabiti na empatičnost
spremljevalca, kar mu omogoča, da se lahko vživi v otroka in zna razumeti njegove potrebe
ter želje. Pomembno je, da ima spremljevalec večino teh lastnosti, saj mu bodo omogočale
razumeti otroka in vzpostaviti zaupanje. To je spremljevalec potrdil v svoji izjavi:
Spremljevalec: “Z otrokom sva v dobrih odnosih, ker sem pridobil njegovo zaupanje.”
Fox (2003) je predstavil študijo, izpeljano v Veliki Britaniji, v kateri so izvedli intervjuje s
spremljevalci, v katerih so jih spraševali po bistvenih lastnostih, ki so potrebne za uspešno
opravljanje njihovega dela. V prvi vrsti naj bi spremljevalec kazal zanimanje za pomoč
otroku in imel sposobnost za delo ter sodelovanje. Pomembno je, da ima komunikacijske
sposobnosti, pozitiven odnos do dela, da je prijazen, pokaže navdušenje in je potrpežljiv.
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Na vprašanje, katera znanja in usposabljanja bi po njihovem mnenju potrebovali
spremljevalci, da bi bilo njihovo delo bolj kakovostno, je spremljevalec pokazal na potrebo
po dodatnem izobraževanju, kar izraža tudi naslednja izjava:
Spremljevalec: “Želel bi si, da bi obstajala šola s tako imenovanim programom za delo z
otroki z avtizmom, ker bi jo z veseljem obiskoval.”
Zanimalo nas je tudi, ali spremljevalec meni, da ima za delo z otroki z avtističnimi motnjami
dovolj znanja in katera znanja bi potreboval, da bi bilo delo bolj kakovostno. Kljub
prejšnjemu odgovoru je odgovoril:
Spremljevalec: “Trenutno znanje mi omogoča, da delo dobro opravljam.”
Z vključevanjem vse večjega števila otrok z avtističnimi motnjami v redne osnovne šole se
od strokovnih delavcev pričakuje vse višja stopnja usposobljenosti za učinkovito delo z njimi.
Zato je potreba po dodatnem izobraževanju vedno večja. Menimo, da je na področju vzgoje
in izobraževanja potrebno stalno dodatno izobraževanje in usposabljanje, saj je vse večja
raznolikost učencev, ki so vključeni v šole. Menimo, da trenutno znanje spremljevalcu res
omogoča, da delo dobro opravlja, a treba je biti pripravljen na situacije, v katerih bo
postavljen pred nove izzive.
Kljub temu, da spremljevalcu znanje omogoča, da delo dobro opravlja se na področju
avtizma dodatno ne izobražuje, prav tako se ne srečuje z ovirami pri pridobivanju dodatnega
znanja.
Vsi intervjuvanci menijo, da bi zavod za šolstvo moral imeti večjo vlogo pri usposabljanju
spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami. Specialna pedagoginja na vprašanje, kakšno
vlogo bi moral imeti zavod za šolstvo pri usposabljanju spremljevalcev otrok z avtističnimi
motnjami, odgovarja, da bi bil opis nalog, obveznosti in kompetenc spremljevalca, dober
začetek. Po mnenju podpredsednice je naloga zavoda za šolstvo, da uredi področje
usposabljanja spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami.
Menimo, da bi bilo potrebno, da bi se spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami lahko
udeležili izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za
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tekoče šolsko leto, ki jih razpiše Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ter si s tem
pridobili dodatna znanja na področju avtizma.
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IV.

SKLEPNE UGOTOVITVE

V diplomski nalogi smo obravnavali otroka z avtističnimi motnjami, njegove pravice v
rednem izobraževalnem sistemu in kakšne so možnosti dodelitve spremljevalca otroka z
avtističnimi motnjami. Ugotavljali smo, kako je zakonsko urejeno delo spremljevalca in
kakšne so njegove vloge ter naloge v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
Pred spremembo ZUOPP otroci z avtističnimi motnjami niso bili opredeljeni kot samostojna
skupina otrok s posebnimi potrebami in so bili umeščeni v kategorijo dolgotrajno bolnih
otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, otrok z motnjo v duševnem razvoju ter
skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih. S spremembo zakona ZUOPP-1
(2011) so otroci z avtističnimi motnjami opredeljeni kot samostojna skupina otrok s
posebnimi potrebami, s čimer jim je bila dana možnost dodelitve spremljevalca za nudenje
fizične pomoči.
Na podlagi zakonodaje spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami, ki smo jo predstavili v
teoretičnem delu diplomske naloge, smo ugotovili, da je zakonodaja v praksi pomanjkljiva,
saj otrokom z avtističnimi motnjami ne omogoča dodelitve stalnega spremljevalca.

Na podlagi podatkov, pridobljenih z intervjuji, ugotavljamo, da je potrebna sprememba na
področju spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami, saj trenutno šola zagotavlja
spremljevalca s prerazporejanjem učiteljev, kar za otroka z avtističnimi motnjami ni ustrezno,
saj potrebuje stalnost. V zakonodaji posebej pogrešajo opredelitev specifičnih znanj in nalog
spremljevalcev. Raziskava je pokazala, da spremljevalec ne pozna zakonske ureditve.
Ugotavljamo, da bi bilo z vidika zakonodaje potrebno sistematizirati delovno mesto
spremljevalca, tako da ga bodo šole lahko zaposlile in mu nudile vse, kar delovno mesto
predvideva ter zahteva. Zavod za šolstvo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bi
morala pokazati večjo mero zanimanja za to problematiko, organizirati dodatna
usposabljanja za spremljevalce otrok z avtističnimi motnjami ter nenazadnje usposobiti
učitelje, da bi bili zmožni koordinirati delo spremljevalcev, in sicer tako, da to ne bi
pomenilo dodatne obremenitve ter da ne bi bilo odvisno od njihove dobre volje in prostega
časa, ampak bi bilo opredeljeno že v letnem delovnem načrtu ter v letnih pripravah učitelja.
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V raziskavi nas je zanimalo tudi mnenje, s kakšnimi ovirami se na osnovni šoli srečujejo pri
zaposlovanju spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami. Ugotovili smo, da delovno
mesto spremljevalca ni sistematizirano, kar pomeni, da šola spremljevalca ne more zaposliti.
Glede na trenutno kadrovsko stisko, šole večkrat nimajo možnosti zagotoviti spremljevalca,
razen v primeru, ko je ta že zaposlen na nekem drugem delovnem mestu in ima v dani
situaciji razpoložljiv čas. To pomeni, da je to lahko vsako šolsko uro nekdo drug, kar je
povsem nesprejemljivo za otroke z avtističnimi motnjami. Otrok z avtističnimi motnjami
potrebuje osebo, ki ga spremlja dalj časa in se za to vlogo tudi ustrezno usposobi. Zavedati
se moramo, da spremljevalec otroka z avtističnimi motnjami v večini primerov predstavlja
njegov glas.
Raziskava je pokazala tudi, da naloge spremljevalca določa strokovna skupina, ki dela z
otrokom z avtističnimi motnjami, kljub temu lahko zasledimo, da naj bi po mnenju specialne
pedagoginje zavod za šolstvo opredelil naloge in obveznosti, ki naj bi jih imel spremljevalec.
Vsi otroci z avtističnimi motnjami ne potrebujejo enake količine podpore, nekateri je
potrebujejo več, drugi manj. Strokovna skupina šole je tista, ki določa raven in količino
podpore za posameznega otroka. Pogosto o tem odloča v sodelovanju z zunanjimi sodelavci,
odvisno od specifičnosti posebnih potreb posameznega otroka (Lapat 2011).
Naloge, ki jih opravlja spremljevalec, so večinoma odvisne od izobraževalnih potreb otroka
z avtističnimi motnjami. Poleg tega na šoli nimajo mentorja, ki bi nudil pomoč spremljevalcu.
Ugotavljamo, da je strokovna pomoč spremljevalcu odvisna od angažiranosti strokovnih
delavcev šole. Med drugim je komisija, ki opravlja analizo vzgoje in izobraževanja otrok s
posebnimi potrebami v Sloveniji, v svojem poročilu zapisala, da glede na znano stanje v
državi, vemo, da številni učitelji nimajo ustreznih znanj s področja otrok s posebnimi
potrebami. V sklepih analize komisija opozarja na vzroke za pomanjkljivosti pri nudenju
pomoči otrokom s posebnimi potrebami v pomanjkanju ustreznega kadra, zato meni, da
učitelji potrebujejo dodatno usposabljanje (Opara idr. 2010). Ugotovili smo tudi, da je
potrebno naloge spremljevalca podrobneje opredeliti in razložiti. Prav tako je izjemnega
pomena njegova vloga v strokovni skupini, ki obravnava otroka, saj lahko s svojimi
verodostojnimi izkušnjami prispeva k boljšemu razumevanju otrokovega vedenja in mu
omogoči optimalnejši razvoj na vseh področjih.
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Z intervjuvanjem spremljevalca otroka z avtističnimi motnjami smo dobili tudi osebni
vpogled v to problematiko in tako odgovorili na naše tretje raziskovalno vprašanje o tem, ali
imajo spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami dovolj možnosti za dodatno pridobivanje
znanja na področju avtizma. S pomočjo njegovih odgovorov smo ugotovili, da si bi želel
dodatno izobraževanje na področju avtizma, ki bi se ga z veseljem udeležil, čeprav mu
trenutno znanje omogoča, da delo dobro opravlja, saj je po njegovem mnenju od šole prejel
dovolj informacij o otroku. Na šoli ne izvajajo usposabljanj za spremljevalce, prav tako
nimajo posebnega mentorja, ki bi spremljevalcu nudil dodatno pomoč.
Predpostavljamo, da je od spremljevalca odvisno, koliko čuti potrebo po dodatnem znanju s
področja avtizma in koliko je angažiran sam poiskati informacije, ki jih potrebuje za
kakovostno delo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Menimo, da bi bilo potrebno podrobno
raziskati, kakšne so potrebe spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami po dodatnem
izobraževanju in usposabljanju na področju avtizma.
O tem, kaj o izobraževanju in usposabljanju spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami
menijo strokovni delavci šole ter na Zvezi NVO za avtizem Slovenije in v kolikšni meri si
prizadevajo za boljšo usposobljenost spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami, lahko na
podlagi odgovorov vseh intervjuvancev sklepamo, da se za delo z otroki z avtističnimi
motnjami ne počutijo dovolj usposobljene, da bi na področju avtizma potrebovali dodatna
usposabljanja. Zavod za šolstvo bi po njihovem mnenju moral organizirati ustrezna
usposabljanja za vse spremljevalce in učitelje ter jim predstaviti naloge, obveznosti in
kompetence spremljevalca, saj te niso nikjer določene in jih šole prilagajajo glede na
vsakega otroka z avtističnimi motnjami posebej.
Otroci z avtističnimi motnjami potrebujejo stalnega spremljevalca in ne toliko fizične
pomoči. Potrebujejo pomoč pri sprejemanju in razumevanju navodil, njihovi dodatni
obrazložitvi, pomoč pri ohranjanju ter nadaljevanju pogovora, pri sklepanju prijateljstev, pri
igri, spontani komunikaciji in podobnih dejavnostih. Otroci, pri katerih so avtistične motnje
diagnosticirane kot primarne motnje, niso gibalno ovirani, zatorej tudi ne potrebujejo fizične
pomoči. A. Kovšca (2010, str. 6) meni, da “vključevanje otrok s posebnimi potrebami v
sistem šolanja, ne da bi jim zagotovili pogoje za uspešno šolanje, pomeni sprenevedati se
oziroma nadaljevati politiko utrjevanja nepravičnosti.”
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V.

ZAKLJUČEK

Namen naše diplomske naloge je bil opozoriti na neurejene razmere na področju
spremljevalcev otrok z avtističnimi motnjami, saj je v zadnjem času v redne osnovne šole
vključenih vse več otrok z avtističnimi motnjami. S spremembo ZUOPP-1 so otroci z
avtističnimi motnjami postali samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami. Poleg
samostojne skupine jim je bila omogočena tudi možnost dodelitve spremljevalca za nudenje
fizične pomoči. Otroci z avtističnimi motnjami potrebujejo stalnega spremljevalca, vendar
nikakor ne fizičnega. Pomoč potrebujejo pri sprejemanju in razumevanju navodil, njihovi
dodatni obrazložitvi, pri ohranjanju in nadaljevanju pogovora, pri sklepanju prijateljstev, pri
igri, spontani komunikaciji in podobnih dejavnostih. Otroci, diagnosticirani z avtističnimi
motnjami kot primarno motnjo, niso gibalno ovirani, zatorej tudi ne potrebujejo fizične
pomoči.
Za nudenje pomoči otroku z avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalnem procesu je
pomembno, da so spremljevalci ustrezno usposobljeni in imajo možnost dodatnega
izobraževanja in usposabljanja. Ob tem je pomembno zavedanje, da spremljevalec otroka z
avtističnimi motnjami v večini primerov predstavlja njegov glas.
Na ravni države bi morali vzpostaviti enotno obravnavo spremljevalcev otrok z avtističnimi
motnjami, poenotiti njihovo vlogo in naloge, ki naj jih opravljajo v vzgojno-izobraževalnem
procesu, jih vključiti v strokovno skupino, jih naučiti tehnik in metod učenja otrok z
avtističnimi motnjami. Na šoli pa naj bi delo temeljilo na interdisciplinarni obravnavi otrok z
avtističnimi motnjami. Vsi vpleteni v procesu nudenja pomoči tem otrokom bi morali biti
izkušeni strokovnjaki, ki bi med seboj aktivno sodelovali. Sistem pa bi jim moral omogočiti
in nuditi kakovostno usposabljanje, dodatna izobraževanja kot podporo pri zahtevnem delu.
Žal ugotavljamo, da je strokovna pomoč spremljevalcu odvisna od angažiranosti strokovnih
delavcev šole.
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Marjanovič Umek, L. in Fekonja Peklaj, U. (2008). Sodoben vrtec: možnosti za otrokov
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VII.

PRILOGE

Priloga A: VPRAŠALNIK – podpredsednica Zveza NVO za avtizem
Slovenije
VPRAŠANJA:
1. Kaj menite o zakonski ureditvi za spremljevalce otrok z avtizmom, kje so po vašem
mnenju pomanjkljivosti in prednosti?
Področje spremljevalcev otrok z avtizmom zakonsko ni urejeno. Sedanji zakon otrokom z
avtizmom omogoča začasnega spremljevalca (in še to v redkih primerih), kar je za otroke z
avtizmom zaradi narave njihovega stanja, ko potrebujejo ob sebi eno osebo, ki razume
njegovo specifiko, nesprejemljivo. Zakonska ureditev spremljevalcev otrok z avtizmom naj
bi tem otrokom zagotavljala stalnega spremljevalca. Tega pa zakon zdaj ne opredeljuje. V
tem pa je pomanjkljivost zakonske ureditve. Zakon naj bi to pomanjkljivost čim prej uredil,
tako da bi otrokom z avtizmom bila omogočena pravica do stalnega spremljevalca.
2. Kadar šola ne more zagotoviti stalnega spremljevalca otroku z avtizmom, kako to, po
vašem mnenju, vpliva na otroka?
Nezagotavljanje stalnega spremljevalca, kadar ga otrok z avtizmom potrebuje, pomeni
kršenje njegove pravice do enakopravnosti, kršene so otrokove človekove pravice, do
izobraževanja in napredovanja. Nezagotavljanje stalnega spremljevalca vpliva na otroka tako,
da se ta ne more razvijati in enakovredno vključiti v družbeni sistem – prav to pa mu
omogoča spremljevalec.

3. Kaj menite, katere naloge lahko spremljevalec opravlja v vzgojno-izobraževalnem
procesu? Do kod lahko poseže?
Spremljevalec mora biti zelo dobro poučen o področju SAM, kar mu omogoča, da razume
razloge za velikokrat netipično vedenje otroka z avtizmom. Poznal pa naj bi tudi tehnike in
načine spodbujanja otroka, da lahko ta v učnem procesu napreduje ter vzdržuje svojo zdravo
samopodobo. Svetoval bi lahko učiteljem pri pripravi testnih vprašanj, opozarjal bi učitelje o
netipičnih napakah zaradi nerazumevanja besedila nalog. Spremljevalec naj bi bil natreniran,
da otroka spodbuja k čim večji samostojnosti. Bil naj bi tudi otrokovo zatočišče, ko je tak
otrok v čustveni stiski. Sledil naj bi dolgoročnim razvojnim ciljem otroka in te cilje naj bi
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znal dolgoročno dosegati, to pa zahteva tesno sodelovanje z učitelji.

Aktivno naj bi

sodeloval pri izvajanju IP-ja in naj bi učitelje opozarjal, kje so vrzeli, ki naj bi jih otok še
zapolnil. Bil naj bi del strokovnega tima v šoli.

4. Kako vpliva delo, ki ga opravlja spremljevalec, na otroka?
Delo, ki ga opravlja spremljevalec, vpliva na otroka tako, da otrok (ker zaradi spremljevalca
premaguje primanjkljaje na šibkih področjih) postaja vedno bolj samostojen, bolj vešč
socializacijskih pravil, bolj izobražen, sprejet med vrstniki. Otrok ni preutrujen od velike
količine informacij, ki jih teže absorbira (svoje stiske pa izraža z negativnim vedenjem),
odpravlja zmedenost, ki jo otrok doživlja v sistemu, prav tako pa otrok tudi ni osamljen, ker
ga spremljevalec uči socialnega vključevanja.
5. Kakšne bi, po vašem mnenju, morale biti izobrazbene zahteve za delo spremljevalcev
otrok z avtizmom?
Vsaj V. stopnja izobrazbe ali več oziroma obvezno opravljeno specializirano izobraževanje
za spremljevalce. Predvsem so zelo pomembne osebnostne lastnosti posameznikov, ki
opravljajo delo spremljevalcev.
6. Katera znanja in usposabljanja bi, po vašem mnenju, potrebovali spremljevalci, da bi
bilo njihovo delo bolj kakovostno?
Delo spremljevalca je zahtevno. Za takšno delo spremljevalec potrebuje znanja s področja
poznavanja specifik motnje avtizma, prav tako znanja o različnih terapevtskih prijemih pri
obravnavanju otrok z avtizmom, prav pridejo tudi znanja s področja funkcioniranja šolskega
sistema in izobraževalnega procesa. Predvsem pa naj bi bila takšna oseba močna na področju
čustvene inteligence.
7. Na kakšen način lahko šole zagotovijo ustrezno usposobljenost spremljevalcev?
Šole morajo dobro izbrati kakovostnega izvajalca izobraževanja za usposabljanje
spremljevalcev.
8. Ali menite, da bi moral imeti Zavod RS za šolstvo večjo vlogo pri usposabljanju
spremljevalcev otrok z avtizmom? Kakšno?
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Zavod za šolstvo je del državnega sistema in vsekakor je njegova vloga v družbi, da uredi
tudi področje usposabljanja spremljevalcev otrok z avtizmom. Torej, da, moral bi imeti
absolutno večjo in predvsem odgovornejšo vlogo.
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Priloga B: Primer kodiranega intervjuja
INTERVJU S
PODPREDSEDNICO
Področje spremljevalcev otrok z
avtizmom zakonsko ni urejeno.
Zakon zdaj ne opredeljuje.
… omogočena pravica do stalnega
spremljevalca.
Zakonska ureditev spremljevalcev
otrok z avtizmom naj bi tem
otrokom zagotavljala stalnega
spremljevalca
… kršenje njegove pravice do
enakopravnosti, kršene so otrokove
človekove pravice do
izobraževanja in napredovanja.
Vsaj V. stopnja izobrazbe ali več
oziroma obvezno opravljeno
specializirano izobraževanje za
spremljevalce.
Predvsem pa so zelo pomembne
osebnostne lastnosti
posameznikov, ki opravljajo delo
spremljevalcev.
… njegova vloga v družbi, da uredi
tudi področje usposabljanja
spremljevalcev otrok z avtizmom.
Aktivno naj bi sodeloval pri
izvajanju IP-ja in naj bi učitelje
opozarjal, kje so vrzeli, ki naj bi jih
otrok še zapolnil.
Bil naj bi del strokovnega tima.
Delo, ki ga opravlja spremljevalec,
vpliva na otroka tako, da otrok (ker
zaradi spremljevalca premaguje
primanjkljaje na šibkih področjih)
postaja vedno bolj samostojen.
Delo spremljevalca je zahtevno
delo. Za takšno delo spremljevalec
potrebuje znanja s področja
poznavanja specifik motnje
avtizma ...
Predvsem pa naj bi bila takšna
oseba močna na področju čustvene
inteligence.
Šole morajo dobro izbrati
kakovostnega izvajalca
izobraževanja za usposabljanje
spremljevalcev.

KODE

KATEGORIJE

potreba po spremembi zakonodaje

ZAKONODAJA

zakonodaja

OVIRE

ureditev področja

PREDLOGI

zakonodaja

OVIRE

strokovna usposobljenost

ZNANJA IN SPRETNOSTI

specifične kompetence

ZNANJA IN SPRETNOSTI

zakonodaja

PREDLOGI

ureditev področja

PREDLOGI

sodelovaje

ORGANIZACIJA

potreba po spremljevalcih

POTREBE

potrebe po izobraževanju

POTREBE

specifične kompetence

ZNANJA IN SPRETNOSTI

izobraževanje in usposabljanje

PREDLOGI
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH
Spodaj podpisani/podpisana Neja Blagovič izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Izziv
za osnovno šolo: spremljevalec otroka z avtizmom moje avtorsko delo in da se strinjam z
objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.

Kraj in datum:

Podpis:
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