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POROČILO SEMINARJA 

Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom-  

Pot do spodbudnega in senzorno prijaznejšega učnega okolja 

z dne, 18. 10. 2022 

1. Informacije o izvedbi seminarja: 

Seminar je potekal v torek, 18. 10. 2022, v prostorih Izobraževalnega centra Pika. 
Trajal je 8 ur. Na seminar so bili vabljeni strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol za 
otroke s PP (prilagojeni in posebni programi) ter svetovalni delavci in izvajalci DSP v 
vrtcih in OŠ. Prijavljenih je bilo 27 udeležencev. Od prijavljenih se je seminarja 
udeležilo 25 udeležencev: 11 udeležencev iz Centra Janeza Levca, 3 udeleženke iz 
rednih osnovnih šol znotraj MOL, 8 udeleženk iz vrtcev znotraj MOL in 2 udeleženki iz 
vrtcev izven MOL  ter 1 strokovna članica tima IC Pika.  

2. Program seminarja: 

Seminar je bil sestavljen iz štirih vsebinskih delov, ki so bili ločeni z dvema krajšima 
odmoroma (15 minut) in enim daljšim odmorom za kosilo (45 min).  

Prvi del seminarja je bil namenjen uvodu v temo senzornega zaznavanja. Predstavljeni 
so bili senzorni sistemi, s katerimi posamezniki sprejemamo senzorne dražljaje iz 
okolja in medsebojna prepletenost senzorno zaznavnih podprocesov. Udeleženci so 
bili v uvodu tudi nagovorjeni z dvema vprašanjema »Kaj že vem o senzornem 
zaznavanju otrok z avtizmom?« in »Kaj si želim vedeti o senzornem zaznavanju otrok 
z avtizmom?«. V nadaljevanju so bile podrobneje predstavljene razlike v senzornem 
zaznavanju otrok z avtizmom v primerjavi z otroki z značilnim razvojem po posameznih 
senzorno zaznavnih podprocesih. Razlike so bile podkrepljene s primeri iz prakse, 
udeleženci pa so si ogledali tudi krajši video na temo senzorne preobremenjenosti, ki 
ga je pripravila National Autistic Society iz Velike Britanije. Po obeh uvodnih delih so 
se udeleženci preizkusili v krajšem kvizu. 

V drugem delu seminarja smo se osredotočili na drugačne senzorne izkušnje otrok z 
avtizmom in kako jih lahko prepoznamo na podlagi otrokovega odzivanja na dražljaje 
iz okolja in pojavnosti specifičnega vedenja. Predstavljena so bila nekatera specifična 
vedenja otrok z avtizmom bodisi zaradi prešibke ali pa pretirane občutljivosti po 
posameznih senzornih sistemih.  

Tretji del seminarja smo posvetili poti do spodbudnega in senzorno prijaznejšega 
učnega okolja. Udeleženci seminarja so se seznanili z oblikovanjem senzornega 
profila učenca in oceno senzorne onesnaženosti okolja.  
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Na kratko je bila predstavljena tudi pomembnost sistematičnega opazovanja in 
beleženja otrokovega vedenja ter ocena funkcije vedenja. V nadaljevanju so bile na 
konkretnih primerih iz prakse predstavljene tudi strategije dela ali senzorni pristopi, 
prilagoditve fizičnega okolja in senzorni pripomočki, ki jih strokovni delavci lahko 
vključujejo v svoje delo pri naslavljanju drugačnih senzornih potreb otrok z avtizmom. 
Pri tem smo izpostavili pomembnost individualiziranega pristopa. Omenili smo tudi 
nekatere obstoječe terapevtske intervencije za področje senzornega zaznavanja in 
pojasnili, katere izmed teh so z dokazi podprte prakse.  
 
V zadnjem delu seminarja je bila izvedena delavnica, sestavljena iz dveh praktičnih 
nalog. Udeleženci so se razdelili v 6 skupin (1 skupina po 6 udeležencev in 5 skupin 
po 4 udeležence). Vsem skupinam je bil predstavljen opis deklice z avtizmom. Tri 
skupine udeležencev so na podlagi opisa in pojavnosti specifičnih vedenj razmišljale o 
pretirani ali pa prešibki občutljivosti  ter se lotile oblikovanja senzornega profila. Druge 
tri skupine udeležencev so na istem konkretnem primeru razpravljale o senzorni 
onesnaženosti okolja in podale predloge za vključevanje 1 strategije dela ali rabe 
senzornega pristopa, 1 fizične prilagoditve okolje in 1 rabe senzornega pripomočka.     
Po tem je sledila delitev spoznanj, ugotovitev in predlogov ter krajša diskusija. 
 
Na koncu seminarja smo se udeležencem zahvalili za udeležbo in razdelili evalvacijske 
vprašalnike ter potrdila o udeležbi na seminarju 
 

3. Rezultati evalvacijske ankete: 
 
Povratno informacije o seminarju smo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki so ga izpolnili 
udeleženci (N = 25) po koncu seminarja. Svoje mnenje o posameznih vidikih seminarja 
so izrazili s pomočjo 5-stopenjske lestvice (1 - zelo slabo, 5 - odlično).  
 

• Organizacija seminarja: 4,88 
• Izbor vsebin seminarja: 4,96 
• Pisna gradiva - izročki: 4,76 
• Izbor vsebin za delavnice: 4,8 
• Seminar v celoti: 4,95 

 
Udeleženci so pisno odgovorili na dve vprašanji: 

Kaj bi želeli posebej pohvaliti? 
• Aktivnost predavateljice, podporo s konkretnimi primeri, hrano.  
• Izvedbo. 
• Podajanje tematike z veliko praktičnimi primeri.  
• Razlago, podkrepljeno z nazornimi primeri (dejanska praksa in njeno 

povezovanje s teorijo). Simpatična in sproščena razlaga.  
• Znanje predavateljice, njene izkušnje, poznavanje ogromno odličnih primerov 

iz vsebin, ki smo jih obravnavali.  
• Izčrpno, pregledno, podrobno predstavljeno.  
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• Veliko primerov iz prakse.  
• Strokovnost, izčrpnost, jasnost, zagnanost predavateljice.  
• Vsebino, strukturo (predvsem časovni potek).  
• Hitro odzivanje predavateljice, vidi se, da ima veliko izkušenj. Všeč so mi bili 

konkretni primeri, ki so pripomogli k razumevanju.  
• Predavateljico- kratka, jedrnata, zanimiva, sproščena.  
• Predavateljico in posredovanje vseh teh ključnih vsebin na strokoven, a hkrati 

zabaven in motivacijski način.  
• Izpostavljanje veliko praktičnih primerov in konkretnih dejavnosti, navezovanje 

na primere iz prakse.  
• Predavateljica je govorila zanimivo, držala koncentracijo.  
• Predavateljico.  
• Predavateljica izredno izkustveno podaja primere prakse.  
• Trud predavateljice - podkrepi teorijo s primeri iz prakse.  
• Predavateljico. Super. 
• Super predavateljica in zelo dobrodošli stalni primeri dobre prakse.   
• Vse.  

 
Kaj bi lahko bilo boljše? 

• Morda bi lahko trajalo dalj časa in se za pristope, ki so pomembni, vzame več 
časa in se jih tudi bolj podrobno predstavi z več primeri dobre prakse.  

• Možnost, da na delavnici izvedeš obe nalogi, tako prvo kot drugo.  
• Delavnica bi lahko bila daljša, zanimivo bi bilo, če bi lahko vsi preizkusili oba 

dela. Morda bi vsaka skupina imela svoj primer, ki ga bolj podrobno analizira.  
• Bolje bi bilo, da bi bil seminar iz dveh delov, na primer popoldan, saj je veliko 

informacij naenkrat.  
• Morda bi lahko kakšno vsebino (npr. vedenja otrok z MAS na posamezni 

senzorni sistem) predelali v obliki delavnice, da bi bili udeleženci še malo bolj 
aktivno vključeni.  

• Morda še več delavnic, a je bilo že z eno delavnico odlično.  
• Malo več časa za konkretne primere udeležencev, saj bi se lahko veliko naučili 

tudi eni od drugih.  
• Prilagoditve v našem šolskem sistemu – popolnoma drugačne situacije.  
• Morda manj razdelana vsebina začetne teorije s poenostavljenimi izrazi. 

Delavnica na koncu je morda malo preveč, ker je glava prepolna in ni več 
energije.  
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Nekaj misli udeležencev: 

»Predavateljica je zakladnica dobre prakse.« 
 
»Zelo dobro in razumljivo predavanje vsebin, o katerih vemo premalo.« 
 
»Predavateljica izhaja iz praktičnih primerov in ima veliko idej in nasvetov.« 
 
»Vso teorijo je predavateljica podkrepila s primeri. Pohvalno!« 
 
»Super predavanje! Iz prakse in zelo uporabno. Pohvale!« 
 
»Kvizi so bili super popestritev in utrditev znanja. Veliko konkretnih primerov, da smo 
si res lahko predstavljali, kaj posamezna strategija pomeni.« 
 
»Kljub trajanju in ogromni količini informacij nas je Nastja s svojim nastopom, 
govorom, kvizi, kretnjami, primeri, možnostjo vprašanj ves čas držala v stanju 
osredotočenosti. Izredno uporabne informacije pri delu z vsemi učenci s posebnimi 
potrebami, ne zgolj MAS. Hvala!« 
 
Predlogi izboljšav, ki jih predlaga izvajalka seminarja: 
 

• Vsebino pojavnosti specifičnega vedenja otrok z avtizmom zaradi pretirane ali 
pa prešibke občutljivosti po posameznih senzornih sistemih bi preoblikovali iz 
frontalnega podajanja informacij v aktivno vključenost udeležencev in izmenjavo 
opažanj iz lastne prakse. Omenjeno vsebino bi udeleženci predelali v obliki 
delavnice. Potek seminarja bi bil tako bolj dinamičen in aktivnost udeležencev 
še večja. Udeleženci bi v tem delu seminarja dobili tudi priložnost izmenjave 
svojih izkušenj in primerov iz prakse.  

• Več časa za delavnico na koncu seminarja. Vsi udeleženci bi dobili priložnost 
se preizkusiti v obeh nalogah – »Oblikovanje senzornega profila« in »Ocena 
senzorne onesnaženosti okolja«. Za zaključno delavnico bi bilo smiselno 
nameniti vsaj 2 uri časa.  

• Seminar bi lahko razširili iz 8 ur na 10 ur in ga razdelili na dva dela. V vsakem 
delu bi udeleženci imeli 3 ure predavanja iz teorije in 2 uri aktivnega sodelovanja 
v obliki delavnice.  
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4. Utrinki iz seminarja v fotografiji:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: Nastja Oder, predavateljica 
Oblikovanje: Nastja Oder, predavateljica 
Fotografije: Sara Marn, strokovna članica tima IC Pika in Ajda Predalič, koordinatorica 
programov IC Pika 

Ljubljana, 25. 10. 2022 


