UVAJANJE PRILAGODITEV PRI VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU UČENCEV Z
MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA (MAS) V PRILAGOJEN PROGRAM Z
ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

V okviru podprojekta sta bila izvedena oblikovanje in priprava strokovnih podlag za
navodila za izobraževanje učencev z MAS v prilagojenem programu z enakovrednim
izobrazbenim standardom.

Namen in cilji podprojekta
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike omogoča razvoj
njihovih zmožnosti, hkrati pa sprejemanje in priznavanje drugačnosti in motenj, ki jih
spremljajo vse življenje (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, Ljubljana, 1995).
Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do vzgoje in izobraževanja v taki obliki, ki
jim omogoča optimalni razvoj in enakovredno ter enakopravno vključitev v družbo.
Ključnega pomena pri izobraževanju in omogočanju napredka sta razumevanje
posameznega otroka in poznavanje njegovih težav.
To pa je bil tudi osnovi namen in cilj našega sodelovanje v podprojektu, in sicer ob
timskem sodelovanju učiteljev, svetovalne službe in staršev spremljati učence z MAS
v vzgojno-izobraževalnem (v nadaljevanju VIZ) procesu, prepoznati njihove težave in
poiskati optimalne možnosti za njihov napredek ter uspešno vključevanje v življenje.

Opis vsebine z aktivnostmi podprojekta
Sodelujoči v podprojektu smo spremljali učence z MAS vsak na svojem področju
delovanja. Naše ugotovitve smo primerjali, analizirali in ovrednotili na skupnih
srečanjih. V kvalitativni diskusiji smo iskali najboljše možne rešitve za težave, ki so jih

izkazali učenci z MAS v VIZ-procesu in vsakdanjem življenju v povezavi z
izobraževanjem.

Spremljanje je zajemalo:
 opazovanje in beleženje težav učencev z MAS, ki so vplivale na izvajanje VIZprocesa;


primerjanje in analizo težav;



opredelitev najpogostejših težav, ki vplivajo na izvedbo pouka in usvajanje
znanj;



načrtovanje in izbor dejavnosti, metod, oblik dela, s katerimi bi omilili, obšli ali
odpravili težave;



prilagoditve individualiziranih programov za učence z MAS, ki bi zajemale tudi
ugotovljene posebnosti učencev in možnosti prilagoditev VIZ-procesa;



pregled literature s področja MAS.

Dejstvo je, da šola zelo intenzivno in dolgotrajno poseže v otrokovo življenje, in to v
razvojnem obdobju, ki je zelo pomembno za oblikovanje otrokove osebnosti. Poleg
družine je šola najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na otrokovo in pozneje
mladostnikovo doživljanje življenja in njegov razvoj. Zato smo se dela lotili zavzeto in
predano.

Uporabljene oblike in metode dela:


izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z enakovrednim
izobrazbenim standardom za GJM po posameznih predmetnih področjih;



izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim
standardom za GJM po posameznih predmetnih področjih;



svetovalno delo v zvezi z učenci z MAS;



delo s starši;



individualno delo, timsko delo, skupinsko delo, evalvacija, diskusija.

Rezultati podprojekta

Analiza
Pri delu z učenci z MAS smo se osredotočili na triado primanjkljajev, ki opredeljujejo
avtistični spekter: motnje v socializaciji, besedni in nebesedni komunikaciji ter
imaginaciji (tudi kogniciji). Te tri okvare se pri avtističnih osebah najpogosteje
pojavljajo skupaj.
Triada primanjkljajev se v učnem procesu izraža kot:


slabo razumevanje povedanega;



razumevanje posameznih besed, ne pa tudi kompleksnih pomenov, ki jih
vsebujejo;



slabo razvita sposobnost poslušanja in pozornosti;



stalno odvračanje pozornosti od namena dejavnosti;



odločenost početi, kar sami želijo, in ne, kar želimo mi;



nesposobnost deliti stvari z drugimi, vedno želijo, da je po njihovo;



nesposobnost igrati se ali razumeti pravila igre;



učenje na pamet, ne da bi razumeli, kaj so se naučili;



pomanjkanje zavedanja drugih in tega, kako lahko na druge vplivajo s
svojimi dejanji, na primer stopijo na druge otroke, ne da bi to opazili,
zapirajo vrata tik pred drugimi, zmotijo igranje drugih;



kazanje tesnobe s težko obvladljivim vedenjem;



vztrajanje pri strogem upoštevanju pravil ali opravljanju stvari na določen
način;



kričanje v razredu ali pred skupino ljudi;



pomanjkanje občutka za druge, npr. ne razumejo, zakaj ni prav, da mečejo
pesek;



obsedenost z določenimi temami pogovorov in govorjenje drugim, namesto
pogovarjanja z njimi;



razvijanje odvisnosti od določenih odraslih rutin;



težave s posploševanjem naučenih spretnosti na druge situacije;



vztrajanje, da so na začetku ali na koncu vrste ali da sedijo na določenem
mestu;



pomanjkanje občutka za lastno varnost ali varnost drugih;



razburjenje, če sami storijo napako ali jo stori kdo drug;



težave s sprejemanjem odločitev;



težave, ko govorijo o nečem, kar se je zgodilo v preteklosti, ali s
postavljanjem sebe v namišljeno situacijo.

Smernice za delo
O enotnem programu za učence z MAS nikakor ne moremo govoriti, saj gre za
izjemno heterogeno skupino (niti dva učenca z MAS si nista podobna), prav tako ne
moremo govoriti o enotnih modelih organiziranosti programov.
Zagotovo pa je treba učni program dopolniti s cilji, ki zadovoljujejo posebne potrebe
otrok z MAS.

Zelo pomembna je dobra in skrbna priprava individualiziranega programa (v
nadaljevanju IP). Vsak IP za otroke z MAS mora biti še posebej osredotočen na
učenčeva šibka področja (triada primanjkljajev), ki jih je treba upoštevati pri
načrtovanju pouka, in močna področja, na katerih pouk gradimo. Pri učencih prve
triade pa je treba vključiti tudi cilje socializacije v najširšem pomenu besede (tudi skrb
zase: oblačenje, higieno, hranjenje …). V VIZ-proces je treba v največji možni meri
vključiti tudi starše, ki svojega otroka najbolje poznajo in so pri našem delu lahko v
veliko oporo.
Primer opisa močnih in šibkih področij v IP-ju učenca z MAS
MOČNA IN ŠIBKA PODROČJA
Ima rad
˗

rad in pravilno računa;

Nima rad
– ne mara sodelovati v neznanih aktivnostih;

je zelo zanesljiv, če se držimo

– potrebuje več časa, da spremeni aktivnost;

urnika;

– ne mara glasnih, nepričakovanih zvokov;

˗

zelo lepo in natančno riše stavbe;

– ne mara umazanih rok (glina, barve,

˗

pravilno, čitljivo in hitro piše;

hrana);

˗

rad gleda poljudno-znanstvene

– ne mara dotikov drugih otrok;

filme;

– slabo sodeluje v skupini;

˗

rad okuša (nosi v usta) snovi;

– ne mara negativne kritike, joče;

˗

želi sedeti vedno na istem mestu;

– nespreten pri rokovanju s predmeti;

˗

rad ima pravila, vznemiri se, če se

– pri reševanju nalog potrebuje natančen

ta kršijo;

potek reševanja;

˗

ima izrazit občutek za pravičnost;

– težave ima pri sintezi in generalizaciji

˗

usvojene prenesene pomene

znanja;

razume,

– težje si ustvarja številske predstave.

˗

˗

uporablja jih stereotipno, naučeno;

˗

razumljene vsebine živo
podoživlja in

˗

doživeto dramatizira.

Upoštevanje močnih in šibkih področij učenca z MAS je osnova za uspešno
načrtovanje VIZ-dela.
Komunikacija je pomembna socialna veščina. Za prenos informacij uporabljamo
različna komunikacijska sredstva: govor, pisanje, geste, obrazno mimiko, pa tudi
komuniciranje (pisanje oz. tipkanje) s pomočjo računalnika. Je tudi orodje za
pridobivanje in izkazovanje znanj. Ker je pri učencih z MAS prav to področje
okrnjeno, mu je treba nameniti veliko pozornosti.
Vsi v učnem procesu se držijo naslednjih priporočil.

a) Oklestimo svoj jezik:


zapomnimo si otrokovo stopnjo komunikacije;



prilagodimo svojo komunikacijo – zmanjšamo število besed;



poenostavimo svoj jezik (mora se skladati z otrokovim
razumevanjem);



zavedamo se, da je razumevanje lahko manjše, kadar je otrok pod
stresom ali v težavah.

b) Čas za obdelavo:


učencu z MAS damo čas, da sprejeto informacijo obdela.

c) Najprej uporabimo otrokovo ime:


da bi otrok razumel, potrebujemo njegovo pozornost;



najprej izgovorimo njegovo ime (ne domnevajmo, da že ve, da »vsi«
vključuje tudi njega; šele ko zasliši svoje ime, postane pozoren);



ne vztrajamo pri očesnem stiku, če ga ne zmore; otroke z MAS
pogosto plaši.

č) Stvari naštevamo v vrstnem redu, tako kot se bodo zgodile:


ponavadi stvari naredijo v vrstnem redu, kot so mu navedene;



ne smemo reči: »Zdaj gremo k športni vzgoji, zato si moraš obleči
športno opremo.« Ampak: »Vzemi športno opremo. Potem pojdi v
telovadnico. Obleci športno opremo. Imeli bomo športno vzgojo.«

d) Uporabimo »potem«, da otroku pomagamo razumeti zaporedje dogodkov:


besedo »potem« uporabimo, da povežemo dogodke, ki jih opisujemo
(pomagamo pri pojmovanju časa in razumevanju zaporedja
dogodkov), npr.: »Vzemi zvezek, potem pisalo, potem prepiši snov.«

e) Dopustimo možnosti:


omogočanje izbire;



npr. namesto: »Kaj boš delal?« vprašamo: »Ali boš rezal ali lepil?«

f) Otroku raje recimo, kaj naj naredi, kot pa česa ne sme:



npr. namesto: »Ne, ne trgaj te revije, poreden si!« recite: »Odloži
revijo na stol. Vzemi zvezek.«

g) Uporabimo vizualna sredstva, da bo otrok laže razumel:


ponavadi se otroci z avtizmom učijo vizualno, zato je dobro, če tisto,
kar rečemo, podkrepimo z vizualnimi sredstvi.

h) Uporabimo »končano«, da bo otrok lažje razumel trajanje dogodka:


beseda »končano« je lahko pozitivna ali negativna;



pozitivna je, kadar otroka pohvalimo ali spodbujamo, ko »do konca«
opravi nalogo;



negativna je, kadar ste strogi in vztrajate, da je neprimerno vedenje
»končano«;



obe rabi besede pomagata otroku, da razume pojmovanje časa in
ostane miren.

Pri pripravi učnih vsebin izhajamo iz učenčevega spoznavnega sveta ob uporabi in
tudi samostojni izdelavi slik, lepljenk, posterjev in drugih slikovnih materialov. Pozorni
smo na to, da doživlja učenec vsebine predvsem vizualno.
Učne vsebine moramo skrbno izbrati (ob upoštevanju učnega načrta). Treba jih je
velikokrat ponoviti in medpredmetno povezati. Če je le mogoče, izbiramo t. i.
»socialne zgodbe«, ki ilustrirajo problem ali situacijo, ki jo obravnavamo, in obenem
zrcalijo tudi njihova življenja, tako da lahko ob njih razložimo primerno vedenje oz.
ravnanje.
Pri poučevanju upoštevamo:


Učni koraki naj bodo kratki, a učencu vedno nakazujmo celotno sliko in smisel,
cilj naloge.



Razlagamo z vizualno podporo, pozorni smo, če opazuje to, kar želimo, ne
pretiravamo (pozorni so samo na eno stvar hkrati).



Primerno komuniciramo.



Spodbujamo funkcionalno komunikacijo.



Učitelji pomagamo učencu z MAS graditi povezave: mi posplošimo znanja, mi
prenesemo akademska znanja v njegovo življenje, sicer bi mu ta ostala
neuporabna.



Pozornost namenimo uporabnim znanjem v naravnih povezavah, poudarek je
na funkcionalnih ciljih, pojmovne mape (mi se učimo tako, da opazimo
podobnosti in oblikujemo mapo, učenci z MAS opazijo razlike, potrebujejo
pomoč pri povezovanju in oblikovanju pojmovne mape).



Sodelujemo s starši.



Upoštevati moramo, da je uporaba učbenikov pri učencih vprašljiva, njihovi
zapiski pa nezanesljivi. Učitelji moramo poskrbeti za korektne zapise in
primerna učna gradiva (ki so v pomoč tudi staršem).

Pri terenskem delu ali odhodu na ekskurzijo, učni sprehod in podobnih dejavnostih, ki
odstopajo od klasičnega pouka, je treba učenca še posebej pripraviti, ga seznaniti s
časovnico, pripraviti natančna navodila, odgovarjati na repetitivna vprašanja. Z
dejavnostjo seznanimo tudi starše.
Pri eksperimentalnem, skupinskem delu je treba upoštevati, da pogosto ne zmorejo
dela v skupini ali timskega dela. Raje uporabimo individualizirano skupinsko delo,
kjer rezultat njegovega dela ne vpliva na dosežke skupine, še posebej če bi njegova
nedokončana naloga pomenila neuspešnost celotne skupine:


Pripravimo časovnico.



Efekt presenečenja opustimo.



Uporabimo nenevarne snovi (upoštevamo tudi pri drugih dejavnostih, saj
pogosto spoznavajo snovi, predmete z usti).



Učimo jih varnega dela, četudi uporabljajo nenevarne snovi (nimajo občutka
za lastno varnost ali varnost drugih).



Računamo na to, da lahko izpustijo predmete iz rok (nevarne snovi, lomljivi
predmeti, dragoceni predmeti, aparature).



Upoštevamo, da se ne marajo dotikati določenih snovi, predmetov ali da si ne
marajo umazati rok (pri likovni vzgoji, športni vzgoji, terenskem delu,
eksperimentiranju).



Pri športni vzgoji upoštevamo, da se bojijo žoge, ki »leti« v njihovi smeri.



Uporabljamo demonstracijski eksperiment. Po večkratnem ogledu ga lahko, če
želijo, izvedejo sami.



Rezultate zapisujejo v pripravljene tabele, ki usmerjajo pozornost
(ne: »Kaj opaziš?«, ampak: »Gori/ne gori.«).



Pogosto so učenci potrebni pomiritve: »Nič ni narobe, če se polije, če poči,
pade, če si naredil drugače …«



Pri športni vzgoji, skupinskih igrah, športih je treba upoštevati, da učenci ne
zmorejo socialne interakcije.

Sestavni del pouka je tudi ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja.
Uporabljamo načela dinamičnega ocenjevanja, ker skozi ves proces poučevanja
opazujemo in preverjamo učenčevo razumevanje, usvajanje in izkazovanje
znanja. Ob splošnih načelih dobrega ponavljanja, preverjanja in ocenjevanja
znanja je treba pri učencih z MAS upoštevati:


Iščimo znanje (v ocenjevanje vedno vključimo tudi učenčeva močna področja).



Opredelimo namen ponavljanja, preverjanja, ocenjevanja. Učenci z MAS
praviloma ne sprašujejo o tistem, česar ne vedo, ker ne morejo verjeti, da bi
mi vedeli, če oni ne vedo. Zato tudi ne razumejo, zakaj sprašujemo, in to
praviloma o stvareh, ki jih poznamo. Mi pa se hudujemo, ko oni vedno
ponovno postavljajo isto vprašanje, na katerega poznajo odgovor. Ne
razumejo, zakaj morajo opisati, kako so pripravili pecivo pri gospodinjskem
pouku, če je učitelj bil navzoč. Ne razumejo pomena ponavljanja. Rečejo: »Na
to vprašanje sem že odgovoril, to sem že pojasnil, delal.«
Naloge sestavimo tako, da so poročilo staršem oz. nekomu, ki ni bil prisoten
pri pouku. Npr.: »Kako bi mami opisal galeba? Kako si očetu razložil …«



Praviloma imajo dober spomin, a znanje samo reproducirajo (kot računalnik, v
obliki in vsebini kot smo podatke shranili, jih tudi prikličemo).



Gledanje v oči pri ustnem odgovarjanju naj ne bo pogoj, saj ni znak
pozornosti. Učence z MAS pogosto plaši.



Upoštevamo posebnosti v razmišljanju. Pogosto npr. ne zmorejo razmišljati o
pojmu velik, če si ne predstavljajo izjemno velikega predmeta.



Pomagamo jim pri organizaciji misli. Npr.: »Smo pri geografiji, govorila bova o
vremenu in kako to vpliva na življenje. Opiši podnebje v primorskem svetu.«



Vključimo starše. Seznanimo jih o tem, kdaj, kaj in kako bomo ocenjevali.
Skupaj določimo spremne zgodbe, ki bodo pomagale pri razumevanju namena
ocenjevanja.

Uporabnost rezultatov podprojekta
Spoprijemanje s poučevanjem učencev z MAS je svojevrstna »šola« za vse v šoli.
Različnost, drugačnost, izvirnost, individualnost učencev z MAS predstavlja za
vsakega učitelja in strokovnega delavca izjemen izziv, ki nas spodbuja h
kreativnemu, predvsem individualiziranemu delu. Z njim tem učencem omogočamo,
da na svoj lastni, individualni, izvirni, zanje smiselni način in v času, ki je njim
optimalen, premagujejo zahteve, ki jih pred njih postavlja izobraževalni sistem.
Posebnosti izobraževanja učencev z MAS bi lahko strnili v:


učenje socialnih veščin, ki jih izvajamo v različnih okoliščinah;



spodbujanje funkcionalne komunikacije;



spodbujanje učenja spretnosti igre s sovrstniki;



poučevanje uporabe akademskih znanj;



uporabo pozitivnih pristopov pri reševanju vedenjskih težav;



načrtovanje poučevanja, ki vodi k posploševanju in vzdrževanju kognitivnih
ciljev v naravnih povezavah.

Sodelujoči v podprojektu

V pripravi in izvedbi podprojekta je sodelovalo 13 strokovnih delavk oziroma
delavcev.

V podprojekt je bilo vključenih 9 učencev z MAS, ki obiskujejo prvo, drugo in tretje
triletje osnovne šole v Centru za sluh in govor Maribor.
Strokovna skupina podprojekta: Klavdija Ambrožič, Tjaša Burja, Zlatka H. Otorepec,
Branka Medved, Kristina Mlinarič, Jana Papež, Matjaž Pungartnik, Zvonka Rosandič,
Rajko Sušnik, Barbara Tetičkovič, Simona Ulamec, Suzana Vasić, Alenka Werdonig.

