
Po podatkih slovenskega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v sistem vzgoje in izobraževanja vsako leto vključenih več otrok z avtističnimi 

motnjami (AM). Otroci in mladostniki z AM, ki so vključeni v večinske vrtce in šole in imajo urejen status otroka s posebnimi potrebami, imajo 

omogočeno dodatno strokovno pomoč in določene prilagoditve učnega procesa. Kljub temu pa se posamezniki z AM v večinskih programih vzgoje in 

izobraževanja soočajo z veliko izzivi, vzgojitelji in učitelji pa poročajo o pomanjkanju znanja, časa in slabih delovnih pogojih za uspešno inkluzijo teh 

otrok in mladostnikov. Ker tudi pri ostalih skupinah otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji še ni organizirane sistemske strokovne podpore pri 

inkluzivnem izobraževanju, se je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s pomočjo sredstev iz Evropskega socialnega sklada odločilo za izvedbo 

projekta: , katerega del je tudi pilotni projekt 

Strokovni center za avtizem.  Projekt traja od  01. 04. 2017 do 30. 09. 2020. 

Pilotni projekt se izvaja na , ustanovi, ki izvaja storitve za gluhe in naglušne osebe, osebe z govorno-jezikovnimi 

motnjami in osebe z motnjami v komunikaciji. V Strokovnem centru za avtizem smo zaposlene strokovne delavke različnih profilov s specifičnimi znanji 

s področja avtizma.

Glavni cilj projekta je podpora inkluziji, naloge strokovnega centra pa so:

Junija 2019 smo z , ki so ga izpolnjevali strokovni delavci vključenih VIZ, evalvirali učinke programa. Vprašalnik je izpolnilo 67 strokovnih 

delavcev, ki so bili neposredno vključeni v eno ali več aktivnosti (izobraževanje, skupinsko svetovanje, individualno svetovanje, hospitacije z 

razgovorom, socialno učenje v skupini, individualno delo z otrokom z AM v skupini).

Strokovni delavci ocenjujejo, da so se po izvedenih dejavnostih s strani strokovnega centra pri delu z otroki z AM in tudi 

pri delu z otroki s podobnimi primanjkljaji. so namreč nova znanja s področja avtizma in posebnosti v delovanju otrok z AM. so tudi 

konkretne usmeritve za delo z otrokom z AM v skupini ter spoznavali dobre prakse sodelavcev. Prav tako pa pozitivne spremembe v vedenju in 

socialnih veščinah pri otroku z AM in tudi večjo senzibilnost vrstnikov do otrok z AM.

Strokovni delavci si želijo še nadaljnjega sodelovanja s strokovnim centrom in  tudi nekatere dodatne oblike dela: vzorčni nastopi, 

supervizije, ogled dobrih praks na drugih šolah, predavanja tujih strokovnjakov, asistenco strokovnjaka ob izbruhu, vstop strokovnjaka v razred v 

trenutku kriznih situacij in senzorične vaje, ki jih lahko delajo v razredu.

Rezultati ankete so pozitivni, potrjujejo ustreznost našega dela in nam dajejo zagon za delo v zadnjem letu projekta. Predvideno je, da se bo po 

zaključku projekta oblikovani model podpore implementiral v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja.

»Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«
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1. Ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje pedagoških in 

drugih strokovnih delavcev v večinskih oblikah izobraževanja, 

staršev ter širše javnosti. 

Od aprila 2017 do junija 2019 smo: 

•

• izvedli dve akciji zavedanja – »Hvala …« in »Želim si, da …«, del katere   

lahko vidite spodaj;

•

•

• (www.csgm-avtizem.si) 

•

organizirali dve konferenci, prvo z naslovom »Avtizem v Sloveniji – Kje

smo leta 2018?« s 54 prispevki in 330 udeleženci in drugo, z naslovom

»Obravnave oseb z avtizmom v Sloveniji« s 13 prispevki in 200 

udeleženci; 

sodelovali v oddajah javne televizije in radia;

izvedli štiriindvajset izobraževanj, v trajanju od dveh do desetih ur, na

katerih je bilo skupno devetsto udeležencev; 

oblikovali spletno stran z osnovnimi

informacijami o avtizmu in strokovnimi prispevki na temo avtizma;

sodelovali pri aktivnostih nevladnih organizacij. 

2. Neposredna pomoč otrokom in mladostnikom z avtizmom v 

večinskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah na področju usvajanja 

prilagoditvenih spretnosti.

V te aktivnosti je vključenih 7 vzgojno-izobraževalnih ustanov.

Izvajamo:

• specialno pedagoško diagnostiko;

• individualno delo z otroki z avtizmom – čustvena vzgoja, socialne

veščine;

• delo z vrstniki – senzibiliziranje za potrebe otroka z avtizmom, veščine

za sporočanje svojih potreb vrstniku z avtizmom, vključevanje otroka

z avtizmom v skupino vrstnikov;

• hospitiranje pri pouku in svetovalne razgovore;

• svetovanje staršem;

• pomoč pri izdelavi individualiziranega programa; 

• senzorno integracijo, v prostorih Centra za sluh in govor Maribor;

• izposojamo didaktične pripomočke in svetujemo pri njihovi uporabi.

Želim si, da ... ... bi otroka z avtizmom 

razumela in mu znala pomagati 

pri vključevanju v skupino.

... da bi drugi vedeli kaj je AS in 

me ne bi imeli za nevzgojenega 

in razvajenega.

... bi se v naši državi zavedali, da 

otroci z avtizmom odrastejo 

v odrasle z avtizmom.

… da bi učitelji imeli empatijo in 

razumevanje do otrok z avtizmom.

… bi znali ceniti in spoštovati ljudi 

z avtizmom, ne kljub avtizmu 

temveč ravno zaradi njega.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«
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