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Avtizem – Kako ga prepoznati? 

Koper, 9. marec 2022

Patricija Lovišček, univ. prof. def.

Zavod Modri december

Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper

UKC

Pediatrična klinika Inštitut za avtizem 

Služba za otroško psihiatrijo Zavod za razvojno medicino Ljubljana

Ambulanta za avtizem

1. komunikacija in interakcija

2. vedenje, aktivnost, interesi

(3. Senzorna integracija)

VEDENJE
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KOMPLEKSNA MOTNJA

INTERDISCPLINAREN PRISTOP

LEO KANNER HANS ASPERGER

1943, Baltimore, ZDA  1944, Dunaj, Avstrija

skupno

socialna interakcija, čustva, komunikacija, nenavadni interesi

razlike

jezikovne, motorične, učne sposobnosti

LORNA WING 

1988, London, UK
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RAZVOJNA NEVROLOŠKA MOTNJA

anksioznost

depresija

hiperkinetična motnja

motnja senzorne integracije

govorno jezikovna motnja

motnja v duševnem razvoju

najhitreje naraščajoča razvojna motnja

?
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dečki   :   deklice

2   - 4   :        1 (?)

NAPOTITI !: ni čebljanja, kazanja

s prstom, ni besed ali fraz do 

18. oz. 24. meseca, izguba govora

ali veščine, ni komunikacije, ni 

odzivanja za klic, skrb staršev
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BESEDNA NEBESEDNA KOMUNIKACIJA

- lahko se ne razvije - težko se orientira v prostoru

- lahko zaostaja v razvoju - nima občutka za mejo lastnega telesa

- je ne uporabljajo za in telesa drugega (osebni prostor)

komunikacijo - ne razume govorice telesa in 

- eholalija nenapisanih pravil

- direktna, enosmerna - netipičen očesni stik

- slovnično popolna - časovni zamik

- šibko razumevanje metafor 

in prenesenih pomenov

SOCIALNO VEDENJE
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IGRA

POSEBNI INTERESI                                                           



7

DEREK PARAVICINI

DEREK PARAVICINI
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TEMPLE GRANDIN

https://youtu.be/XRw6pQTRhiQ?t=785

SKUPINA ČUDOVITI UM
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TEŽJA PRILAGODLJIVOST 
OKOLJU
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VEDENJE, 
ČUSTVOVANJE

V VRTCU
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MLAJŠI ODRASLI, 
ODRASLI

PRISTOPI

- prihodnost

- sistematični

- zgodnja obravnava

- učenje je VEDNO možno

- nemir in stres

- pomembne stvari

- samostojnost, neodvisnost
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PRISTOPI / TERAPIJE

ABA - Applied Behavior Analysis

PECS - Picture Exchange Communication System

DIR FLOORTIME - Developmental, Individual-differences, & 
Relationship-based

TEACCH - Treatment and Education of Autistic and related
Communication handicapped Children

SOCIAL STORY (Carol Gray)

DRUŽINA
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PRI NAS
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VODENE DEJAVNOSTI

- Prostor

- Aktivnosti

- Skupinsko delo

- Zamenjava dejavnosti

- spremenjena pravila

- hipne spremembe

- Umik - pavza

PROSTE DEJAVNOSTI

- Skupni prostor, avla, igrišče

- Počitek

- Prosta igra

- Soba
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INDIVIDUALIZACIJA

 prepoznati lastnosti in analizirati vedenje
• kaj ga vznemirja, kaj ga umirja
• koliko časa potrebuje za procesiranje informacij
• kratka navodila, ne veliko naenkrat
• daljše naloge razdeliti na več korakov
• podaljšan čas
• več individualnega pristopa (skupinsko delo)
• vzročnost neprimernih vedenj
• ravnanja ob neprimernih vedenjih

STALNOST, SISTEMATIČNOST

- pravila

- prostor

- urnik

- učenje socialnih spretnosti

- spremljevalec? – tutor! – Buddy!

- SOS oseba
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SODELOVANJE

- druge strokovne službe

- starši

- delo s skupino; ozaveščanje, senzibilizacija

- tutorstvo

- izobraževanje


