
KAM PO POMOČ? 

Trenutno ne obstaja zdravilo za avtizem. Vendar pa 

obstaja vrsta učinkovitih metod s katerimi lahko 

omilimo simptome in omogočimo učenje ter razvoj 

posameznika:  

dieta, TEECH, SPELL, PECS, DIR/FLOORTIME, 

SOCIALNE ZGODBE, SENZORNA INTEGRACIJA, 

TAKTILNA INTEGRACIJA, VEDENJSKI PRISTOPI…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije se posvetujte s šolsko 

svetovalno službo ali pediatrom. 

 

 

 

Dobrodošle informacije: 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

Zveza za avtizem SAM 

Društvo za avtizem DAN 

Avtizem školjke 

Društvo AS 

Zveza Sožitje 

Jaz, midva, mi 

Inštitut za avtizem 

Pediatrična klinika - nevrologija 

Društvo SVOOD 

Naravna imunost 

Ministrstvo za zdravje 

Nacionalni inštitut za javno zdravje  

 

 

 

 

 

 

Izdelal aktiv DSP. 

Za interno uporabo OŠ Gradec 

MOTNJE 
AVTISTIČNEGA 
SPEKTRA (MAS) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.zveza-avtizem.eu/
http://www.zveza-avtizem.eu/
http://www.avtizem.com/
http://drustvo-as.si/voxalia/o-nas/
http://www.zveza-sozitje.si/
http://www.jazmidvami.si/
http://www.instavtizem.org/
http://pednevro.pedkl.si/
http://www.svood.org/
http://www.naravnaimunost.si/index.php
http://www.mz.gov.si/si/
http://www.ivz.si/


MAS je razvojna motnja, ki je nevrobiološko 

pogojena in vpliva na vse vidike socialnega razvoja. 

Pri vsakem posamezniku kaže drugače, vendar pa 

imajo vsi ljudje z avtizmom težave na treh glavnih 

področjih: 

1. težave socialne interakcije,  

2. težave v  komunikaciji,  

3. težave na področju fleksibilnega mišljenja.  

1. TEŽAVE  V KOMUNIKACIJI 

Se pojavljajo pri uporabi in razumevanju: 

 verbalne in neverbalne komunikacije 

 obrazne mimike in intonacije glasu 

 prenesenega pomena 

 šal in sarkazma 

 pogostih fraz  

2. TEŽAVE V SOCIALNI INTERAKCIJI : 

 ne razumejo nenapisanih družbenih pravil, ki se 

jih večina nas nauči mimogrede 

 večkrat stojijo preblizu nekoga s katerim se 

pogovarjajo ali pa načnejo neprimerno temo za 

pogovor 

 včasih se zdi, da so brezčutni, ker ne zmorejo 

prepoznati, kako se nekdo počuti 

 raje preživljajo čas sami, kot pa da iščejo družbo 

drugih ljudi 

 ne iščejo potrditve, tolažbe drugih ljudi 

 zdi se, kot da se obnašajo "čudno" ali 

neprimerno, saj imajo težave pri izražanju 

svojih občutij, čustev in potreb 

 

3. TEŽAVE S FLEKSIBILNOSTJO MIŠLJENJA 
pomenijo, da imajo ljudje z avtizmom težave pri: 

 razumevanju in tolmačenju misli, občutkov ter 
dejanj drugih ljudi 

 predvidevanju, kaj se bo ali kaj bi se lahko 
zgodilo 

 razumevanju koncepta nevarnosti:  

 sodelovanju v igri - najraje neprestano 
ponavljajo isto dejanje  

 soočanju z novo ali neznano situacijo 

 spremembah in načrtovanju prihodnjih dejanj 
 
4. DRUGE TEŽAVE 

 Odvisnost od rutine 

 Senzorna občutljivost 

 Posebni interesi 

 Učne težave 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Alarmni znaki so sledeči:  

- otrok se ne odziva na svoje ime  

- ne zna vprašati, kaj želi  

- razvoj govora zaostaja  

- ne sledi navodilom  

- včasih se zdi, da sliši, včasih pa da ne sliši  

- ne kaže s prstom in ne maha z roko  

- ne smeje se v družabnem kontekstu  

- raje se igra sam  

- predmete raje zagrabi sam  

- je zelo samostojen  

- določene veščine osvaja zelo zgodaj  

- ima skromen očesni kontakt, izmika pogled  

- je v svojem svetu  

- ostale izključuje iz svojega sveta  

- nima zanimanje do drugih otrok, vrstnikov  

- občasno ima krizo jeze in agresivnosti  

- je hiperaktiven, ne sodeluje in rad provocira  

- ne zna pravilno -smiselno uporabljati igrač  

- se zadržuje redno pri predmetih  

- stopa po prstih  

- se neobičajno navezuje na določene igrače  

- razporeja natančno razne predmete v vrsto  

- je preobčutljiv na določene zvoke in določen tip 

blaga  

- ima čudne kretnje v gibanju 

  


