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 SPOMNIMO SE ŽE SLIŠANEGA……………..

Avtizem = Pervazivna razvojna motnja =
Motnja iz avtističnega spektra (MAS)

Vedenje, interesi
aktivnosti

pred 3.letom

Drugačen način
razmišljanja in
učenja
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 Vizualno učenje
 Pozornost
 Izvršne funkcije
 Senzorika
 Vključenost / iniciranje
 Nezaželjene oblike vedenja

 Razmišljanje v slikah
 Učenje na osnovi videnega
 Minimaliziranje govora
 Ponavljanje istih vprašanj (ne glede na odgovor)
 Spomin

 Problem z (mentalnim) procesiranjem /

ustvarjanjem povezav
 Upočasnjeno procesiranje
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 Usmerjenost na detalje
 Problemi s centralno koherenco
 Težave v večkratnih perspektivah

Centralna koherenca je spodbuda za integracijo in združevanje
informacij
 Proces zbiranja informacij z namenom doseči večji
pomen
Osebe z MAS:
 Težko gledajo celotne velike slike
 Usmerjeni so na detajle pri čemer se ne opazi koncept,
smisel celote in onemogoča se generalizacija
 Preveč selektivni so v odnosu na relevantno /
nerelevantno
 Usmerjeni na konkretno, dobesedno vs. abstraktnemu
razmišljanju
 Težave v zadrževanju (inhibiranju ) odgovora
 Težave v usmerjanju in spreminjanju pozornosti
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 Problem v večkratnem ogledovanju - združena

pozornost
 “Eno-kanalno “ funkcioniranje - težave z
večnalognim (multitasking) procesiranjem (gledati
osebo / poslušati in / govoriti istočasno)
 Teorija uma
 Izvrševanje izbire / sprejemanje odločitev

 Izvršilna funkcija omogoča:
 Prilagodljiv prijenos pozornosti
 Inhibiranje premočnih odgovorov na dražljaje
 ustvarjanje vedenja usmjerjenega k cilju
 Reševanje problemov z načrtovanjem
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 Čas -abstraktni proces
 Težave sekvencioniranja
 Težave z začenjanjem (iniciranje)
 Koncept “zaključka”
 Potreba po predvidljivosti (red)

 Potreba po rutini
 potrebno razviti in naučiti organizacijske strategije

 Problem senzorične integracije

- hiper/hipo senzorna občutljivost
- Problem filtriranja in oblikovanja dražljajev
- anksioznost
- potrebno več premorov ”pavz” (izključiti se od
dražljajev)
- lahko se nauči prenašati dražljaje (akomodacija)
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 Preferira urejenost in čistočo
 Usmerjen na aktivnosti ki (zanj) imajo smisel in ki

so jasne
 Usmerjen na tisto, kar mu je poznano in predvidljivo
 Ozek interes
 Potrebna pozitivna pojačanja

 Zmedenost
 Pričakovanje prizadetosti (obramba, strah)
 Nesposobnost predvidevanja
 Izostanek koncepta “zaključka”
 Potreba po redu (kompulzivnost)
 Frustracija
 Prestimulacija
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 Kognitivne vještine

na razini MR
 Izostanek govora
 Omejene
akademske veščine

 Povprečen IQ
 Nadpovprečen
 Verbalen
 Dobre akademske

sposobnosti
 Blag, lažji avtizem
 Socialne in bihevioralne težave
 Minimalna afektivna adaptacija

DSM IV
 Avtistična motnja F84.0
 Rettov sindrom F84.2
 Dezintegrativna motnja v

otroštvu F84.3

MKB 10






 Aspergerjev sindrom F84.5




 Pervazivna razvojna motnja



neopredeljena, vključujoč tudi
atipični avtizem F84.9

Avtizem v otroštvu F84.0
Atipični avtizem F84.1
Rettov sindrom F84.2
Druge dezintegrativne motnje v
otroštvu F84.3
Motnja hiperaktivnosti povezana
z duševnim zaostankom in
stereotipnimi gibi F84.4
Aspergerjev sindrom F84.5
Ostale motnje razvoja v otroštvu
F84.8
Pervazivna motnja v razvoju,
nespecifična F84.9
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 Aspergerjev sindrom: manj simptomov, kot jih opisuje

avtizem (še manj kot pri visokofunkcionalnem avtizmu) in
urejen jezikovno govorni razvoj.
 Ne obstajajo ostre meje med AS in VFA
 Razlike so minimalne, artificielne in nepomembne za
izhodišče tretmana in razvojno perspektivo osebe*
 Nekateri avtorji ju poistovetujejo, nekateri ju oba uvrščajo v
(nadrejeno) skupinu VFA znotraj katere razlikujejo AP in
VFA
*razlike: čas pojavljanja govora in majhne razlike v številu
prisotnih avtističnih simptoma

Uspešna in varna edukacijska integracija v redno
šolo je možna za učence z Aspergerjevim
sindromom, za učence z MAS, ki imajo:
 mejni ali povprečni intelektualni razvoj,
 z blažjimi odstopanji v socialni interakciji,
 z zmerno stopnjo avtizma,
 pri katerih so prisotne vedenjske težave le v manjši
meri
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