
Analiza evalvacijskih vprašalnikov 
 

Konferenca z naslovom “Obravnave oseb z avtizmom v Sloveniji” je potekala 17. 4. 2019 v 

prostorih IZUM-a v Mariboru in je bila organizirana v okviru pilotnega projekta Strokovni center 

za avtizem. Na konferenco je bilo prijavljenih 217 udeležencev, dejansko se jih je udeležilo 

195. Evalvacijski vprašalnik je izpolnilo 110 udeležencev (56% vseh udeležencev). 

 

Največ udeležencev, to je 38, je prvo informacijo o konferenci dobilo preko obvestila po 

elektronski pošti. 31 udeležencev je za konferenco izvedelo od sodelavcev, 11 jih je prvo 

informacijo o konferenci dobilo na spletni strani Strokovnega centra za avtizem, 11 jih je za 

konferenco zvedelo od znancev oz. prijateljev, prav tako 11 pa od strokovnih delavcev v vrtcu 

ali šoli. Nekaj udeležencev je prvo informacijo o konferenci videlo na socialnem omrežju 

Facebook. 

 

86 udeležencev meni, da so glede na naslov konference, vsebine predstavitev izpolnile njihova 

pričakovanja, 21 jih meni, da so njihova pričakovanja izpolnjena le delno, medtem ko trem 

udeležencem glede na naslov konference, vsebine predstavitev niso izpolnile pričakovanj. 

 

83 udeležencev je organizacijo konference ocenilo kot odlično, 25 kot zadovoljivo, 1 kot slabo, 

1 udeleženec pa na to vprašanje ni odgovoril. Eden od udeležencev, ki je organizacijo 

konference označil kot zadovoljivo, je podal še pripombo, da zaradi neudeležbe ministrstev na 

okrogli mizi. Prav tako je eden udeleženec, ki je sicer organizacijo ocenil kot odlično, dopisal 

pripombo, da je bil edini minus časovni okvir. 

 

Gradivo, ki so ga udeleženci prejeli na konferenci bo 89 v pomoč, 19 bo v pomoč le delno, 

medtem ko 2 udeležencema gradivo ne bo v pomoč. 

 

Kot najbolj zanimivi so bili izpostavljeni naslednji prispevki, predstavljeni na konferenci: 

 Strukturirano poučevanje oseb z avtističnimi motnjami po modelu TEACCH – 39 
odgovorov. 

 Vedenjski pristop po načelih uporabne vedenjske analize (Applied Behaviour 
Analysis; ABA) – 30 odgovorov. 

 Vpogled v model integriranih igralnih skupin – 29 odgovorov. 

 Sistem nadomestne komunikacije z izmenjavo slik – PECS – 24 odgovorov. 

 Podporne oblike pomoči staršem otrok z motnjo avtističnega spektra – 23 
odgovorov. 

 Več kot besede – More Than Words – 21 odgovorov. 

 Drevo učenja – The Greenspan Floortime Approach® – 17 odgovorov. 

 Delavnice socialnih veščin – 11 odgovorov. 

 Učinkovitost Terapije senzorne integracije pri otrocih z avtizmom – 8 odgovorov.  

 Splošni pregled in klasifikacija obravnav za osebe z avtizmom in njihove družine – 
7 odgovorov. 

 Število otrok z avtizmom v vrtcih in osnovnih šolah – rezultati ankete – 6 odgovorov. 

 Celostna podpora osebam z avtizmom, njihovim družinam in strokovnim delavcem 
– vizija – 5 odgovorov.  

 Akcije zavedanja o avtizmu – njihov namen in pomen – 1 odgovor. 
 
22 udeležencev je odgovorilo, da so jim bile najbolj zanimive praktične predstavitve 
metod za delo z otroki z AM, podkrepljene s primeri dobre prakse. 11 udeležencem pa 
je bilo zanimivo vse predstavljeno na konferenci. 
 



Udeleženci si želijo poglobljenih znanj o naslednjih vsebinah, predstavljenih na 
konferenci: 

 Strukturirano poučevanje oseb z avtističnimi motnjami po modelu TEACCH – 21 
odgovorov. 

 Sistem nadomestne komunikacije z izmenjavo slik – PECS – 19 odgovorov. 

 Vedenjski pristop po načelih uporabne vedenjske analize (Applied Behaviour 
Analysis; ABA) – 16 odgovorov. 

 Učinkovitost Terapije senzorne integracije pri otrocih z avtizmom – 14 odgovorov.  

 Več kot besede – More Than Words – 12 odgovorov. 

 Vpogled v model integriranih igralnih skupin – 11 odgovorov. 

 Delavnice socialnih veščin – 9 odgovorov. 

 Podporne oblike pomoči staršem otrok z motnjo avtističnega spektra – 7 odgovorov 

 Drevo učenja – The Greenspan Floortime Approach® – 6 odgovorov. 

 Celostna podpora osebam z avtizmom, njihovim družinam in strokovnim delavcem 
– vizija – 4 odgovori.  

 

Udeleženci so izpostavili še, da bi si želeli več konkretnih prikazov iz prakse 
(posnetkov), več bi si želeli slišati o komunikaciji oseb z AM, o novejših raziskavah s 
področja zdravstva, o delu s starši otrok z AM, o socialno-čustvenih veščinah otrok z 
AM, o logopedskih obravnavah oz. pristopih za otroke z AM, o metodah in strategijah 
poučevanja otrok z AM, o odraslih z AM, o reševanju konfliktov v obdobju adolescence 
ter o alternativnih metodah dela z otroki z AM (terapija z živalmi, glasbena terapija, vpliv 
gibanja in narave na otroka). 

 
 

Nekateri udeleženci so nam zapisali tudi svoje predloge oz. sporočila, ki smo jih združili v 

smiselne kategorije. 

Pohvale in zahvale – prejeli smo kar nekaj pohval za dobro pripravljen in izpeljan dogodek, 

spodbudne besede za naprej in zahvale za organizacijo konference, ki je bila brezplačna. 

Mladostniki in odrasli z AM – nekateri udeleženci so pogrešali vsebine, ki se navezujejo na 
obravnavo mladostnikov in odraslih oseb z AM. 
Praktični primeri – udeleženci si želijo več praktičnih primerov, konkretnih izkušenj in primerov 
dobre prakse dela z otroki z AM. 
Dostopnost izobraževanj in informiranje o izobraževanjih – udeleženci so opozorili na nujnost 
dostopanja do znanj s področja avtizma že v okviru študijskih programov, kako zagotoviti 
dostopno znanje (iz tujine) tudi v Sloveniji ter da bi bile konference, kot je bila ta, dostopne 
širšemu krogu ljudi. Prav tako pa bi bilo potrebno informiranje o izobraževanjih, ki so na 
razpolago. 
(Krovni) strokovni center/centri za avtizem – nekateri udeleženci so podali svoje mnenje o 
nujnosti krovne organizacije, ki je z vidika razvoja specializiranih strokovnih rešitev v realnosti 
slovenskega prostora, ureditev ustanov, kadra, klime in miselnosti nujno potrebna. Prav tako 
je bil izpostavljen pomislek o regijah, ki so že sedaj osiromašene na tem področju, koliko jih 
bodo dosegle storitve Strokovnega centra. 
Spremljevalci oz. asistenti – udeleženci se strinjajo, da je trenutno stanje na področju 
spremljevalcev za otroke z AM neurejeno in predlagajo, da bi morali biti spremljevalci oz. 
asistenti strokovnjaki s področja avtizma, zavedajo pa se tudi pomena stalnosti spremljevalcev 
oz. asistentov za otroke z AM. 
 
Vsem udeležencem, ki ste oddali izpolnjene evalvacijske vprašalnike, se iskreno zahvaljujemo, 
saj nam vaše mnenje veliko pomeni, prav tako pa nam pomaga pri načrtovanju nadaljnjega 
dela. 

 


