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PODPORA UČENCEM  Z AVTISTIČNO MOTNJO V REDNI ŠOLI 

 

V okviru Oddelka za izvajanje dodatne strokovne pomoči odločili še za dodatne oblike 

pomoči in podpore otrokom in njihovim staršem. 

Tako v okviru  našega oddelka že sedmo leto deluje skupina »Druženje AM«. 

Druženje AM je oblika popoldanskega druženja otrok z avtističnimi motnjami. 

Pridružujejo se učenci z avtističnimi motnjami z Odločbo o usmeritvi s šol, kjer 

opravljamo svoje delo. Prav tako na druženja prihajajo učenci, ki nimajo odločb in jim 

taka oblika druženja pomeni veliko podporo na socialnem področju.  

Druženja potekajo enkrat mesečno. Na začetnem srečanju v šolskem letu skupaj z 

učenci naredimo načrt druženj.  Tako se skozi tekoče leto družimo ob igranju 

družabnih iger, igranju »bowlinga«, izletu z vlakom, obisku živalskega vrta, skupnem 

drsanju, igranju mini golfa ter ostalih skupnih dejavnostih, vezanih na letni čas in 

skupne želje. 

Cilji naših druženj so vezani na: 

- širjenje socialnega kroga in pridobivanje novih izkušenj  
Otroci se družijo in povezujejo izven šolskega ter družinskega okolja, kjer 
kvalitetno preživljajo prosti čas. Med samim druženjem se učijo socialnih 
veščin. Prav tako te stike nadaljujejo izven okvira srečanj (npr. izmenjajo si 
telefonske številke, elektronske naslove, se dogovorijo za nadaljnje druženje, se 
družijo preko socialnih omrežij, ...). 

- krepitev samostojnosti  in socialnih veščin v naravnih situacijah 

Nekateri otroci  se s specialno pedagoginjo pripeljejo z avtobusom ali pridejo 
peš, starejši tudi sami. Učijo se ravnanja  z denarjem. Ob samih dejavnostih 
krepijo upoštevanje pravil vedenja in ravnanja z opremo ter skrb za svoje stvari. 
Seznanjajo se z aktivnostmi, ki so za nekatere nove. 

- razvijanje medvrstniškega učenja, izražanje svojega ter mnenja drugih 
Na srečanjih se učijo sodelovanja Med srečanjem ter ob koncu izražajo svoje 
mnenje o srečanju ter podajo predloge za naslednje druženje. Ob tem 
sprejemajo mnenje večine. Sami se javijo za oblikovanje vabila za naslednje 
druženje. 

- občutek sprejetosti 
Otroci so znotraj srečanj sproščeni in tolerantni med seboj. Omogočena jim je 
izkušnja sprejetosti. 

- spoznavanje otroka v izvenšolskih situacijah 
Ob sproščujočih aktivnostih in druženju lahko tudi me mobilne specialne 
pedagoginje spoznavamo otroke ter krepimo sodelovanje z njim. 

Nekaj  mnenj otrok o vzrokih za prihajanje na druženje ter vtisih z druženj: 
»Všeč so mi stiki, spoznavanje novih prijateljev.« 
»Všeč mi je, da delamo zabavne stvari in da spoznavam učence iz drugih šol.« 
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»Všeč mi je bilo, da so me povabili, ker me zelo redko vabijo.« 
»Všeč mi je, da spoznam prijatelje ter da počnemo kaj zanimivega.« 
» Všeč mi je, da spoznavam Ljubljano.« 
»Všeč mi je, da sem tam  z nekom, ki ga poznam.« 
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