
OTROCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja. Otroci z motnjami v 

duševnem razvoju imajo pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje 

vključno z znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin ter 

znižanimi sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Prav tako imajo znižane 

prilagoditvene funkcije in spretnosti, kar se odraža na področjih govora in komunikacije, skrbi 

zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnosti, sposobnosti praktičnih 

znanj in skrbi za lastno varnost. 

Otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi so otroci, pri katerih se kaže neharmonični 

razvoj in lahko v primeru vključitve v program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno 

pomočjo dosegajo minimalne standarde znanj.  

 

Glede na motnje v duševnem razvoju razlikujemo: 

a) otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju: otrok ima znižane sposobnosti za učenje. 

Znižani so senzomotorično in miselno skladno delovanje ter sposobnosti načrtovanje, 

organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot 

na abstraktni ravni. V prilagojenih pogojih učenja lahko doseže temeljna šolska znanja, ki pa 

ne zagotavljajo pridobitve minimalnih standardov znanja, določenih z rednimi izobraževalnimi 

programi. Ob ustreznem šolanju se praviloma usposobi za manj zahtevno poklicno delo in 

samostojno socialno življenje.  

b) otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju: otrok ima posamezne sposobnosti različno 

razvite. Pri šolskem učenju lahko usvoji osnove branja, pisanja in računanja, na drugih 

področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa lahko doseže več. Sposoben je sodelovati v 

enostavnem razgovoru in razume navodila. Lahko uporablja tudi nadomestno komunikacijo. 

Svoje potrebe in želje zna sporočati. Pri skrbi zase zmore preprosta opravila, sicer pa potrebuje 

vodenje in različno stopnjo pomoči skozi celo življenje. Usposobi se za enostavna praktična 

dela, vendar se le izjemoma usposobi za povsem neodvisno socialno življenje.  

c) otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju: otrok se lahko usposobi za najenostavnejša 

opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebuje pomoč drugih. Razume enostavna sporočila in se 

nanje odziva. Orientira se v ožjem okolju vendar pri tem potrebuje varstvo in vodenje. Otrok 

s težjo motnjo v duševnem razvoju ima lahko težave v gibanju, druge motnje in bolezni.  



d) otroke s težko motnjo v duševnem razvoju: otrok se lahko usposobi le za sodelovanje pri 

posameznih aktivnostih. Potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. Je omejen v 

gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje 

navodil je zelo omejeno.  

 


