Kako poteka pomoč
specialnega pedagoga?











Opazuje otroka, ki ima težave,
ugotavlja otrokove potrebe, močna
in šibka področja,
pripravi in spremlja načrt
individualnega dela,
obravnava otroka v ali izven
skupine oz. razreda,
odpravlja, zmanjšuje otrokove
primanjkljaje, ovire oz. motnje ter
spodbuja otrokov razvoj na šibkih
in močnih področjih,
uporablja primerne in učinkovite
strategije ter metode dela,
uči učne strategije,
nudi čustveno podporo, krepi
otrokovo samopodobo in
sodeluje s starši, učitelji, vzgojitelji in
ostalimi strokovnjaki, pri katerih je
otrok v obravnavi (logoped, pediater,
psiholog …).

Pri delu z otrokom specialni pedagog
upošteva temeljne motivacijske
prvine:


učenje skozi IGRO,



učenje začnemo z nalogami, pri
katerih predvidimo, da bo otrok
USPEŠEN,



CILJ mora biti otroku DOSEGLJIV
(naloge je potrebno prilagoditi
otrokovim sposobnostim),



NALOGE in NAVODILA morajo biti
KONKRETNA in JASNA,



navezava na ZNANO VSEBINO,



VSAK USPEH, še tako majhen, zasluži
POHVALO,



otroku dajmo ČAS!
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Pomoč otrokom s težavami v
razvoju in pri učenju
v vrtcu in šoli

Zakaj tovrstna pomoč?

Kaj je specialno pedagoška
obravnava?

Otroka s tovrstnimi težavami je zaželeno
čim prej prepoznati in mu nuditi
ustrezno pomoč.

Pomoč otrokom na različnih razvojnih
področjih:


motorike,



zaznavanja,



orientacije,



pozornosti in koncentracije,



pomnjenja,



govora in jezika,



splošne poučenosti,



matematičnih veščin,



branja in pisanja,



pomoč na socialno čustvenem
področju,

CILJ specialno pedagoške obravnave je z
različnimi metodami in strategijami dela
krepiti otrokova močna področja in
zmanjšati oz. odpraviti njegove
primanjkljaje.

Komu je namenjena?


Otrokom s posebnostmi v razvoju
oz. pri učenju, ki imajo dodatno
strokovno pomoč.



Otrokom pri katerih se kažejo
posebnosti (opravimo specialnopedagoški pregled).



Z nasveti pomagamo vzgojiteljem,
učiteljem in staršem.

Kdo in kje nudi pomoč?


Pomoč otrokom nudijo mobilni
specialni in rehabilitacijski
pedagogi.



Delo poteka v vrtcu ali šoli,
individualno, v paru ali v manjši
skupini.

Na ta način otrok lažje napreduje in
razvija svoje potenciale.
Ponavljajoči se neuspehi lahko
povzročijo, da otrok izgubi motivacijo in
začuti odpor do učenja.
Če se težave ne ublažijo ali odpravijo, se
jim kasneje pogosto pridružijo še
čustvene in vedenjske težave.

