Mobilna specialno pedagoška služba v vrtcu nudi pomoč

starši in vrtcem za otroke s posebnimi potrebami še posebej
pomembno.

otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec:
- slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne
funkcije,
- gluhi in naglušni otroci,
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
- gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

KA

KAKO POTEKA POMOČ SPECILALNEGA PEDAGOGA?
•
•

- otroci z avtističnimi motnjami ter
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
- otroci z motnjami v duševnem razvoju,
Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje

•
•

in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene

•

programe vzgoje in izobraževanja.
•

Mobilni specialni pedagogi otrokom s posebnimi potrebami
nudijo dodatno strokovno pomoč skladno z odločbo o
usmeritvi. Pri svojem delu upoštevajo etična načela
pedagoških delavcev v vrtcih in iščejo poti za optimalni razvoj
vsakega otroka ne glede na njegove sposobnosti in druge
osebne okoliščine. Pri svojem delu se posvetujejo s
strokovnimi delavci v oddelkih, svetovalno službo in vodstvom
vrtca. K sodelovanju pa pri pripravi, izvajanju in evalvaciji
individualiziranega programa povabijo tudi starše otrok s
posebnimi potrebami, saj verjamemo, da je sodelovanje med

Po odločbi o usmeritvi poteka individualna obravnava, delo v
paru ali v skupini, ki traja 45 minut 1-3 krat na teden
Uporaba ustreznih metod dela in sredstev za razvijanje šibkih
in močnih področjih in za premostitev težav, vključevanje vseh
čutil
Otroku poveča zaupanje v samega sebe
Specialni pedagog otroka ne uči snovi, pač pa mu pomaga najti
načine, da se sam nekaj nauči
Sodeluje z vzgojitelji in jih seznanja z otrokovimi posebnostmi,
svetuje staršem
Sodeluje z ostalimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka (
logoped, psiholog, pediater….)
Katera področja razvija pri predšolskih otrocih?
•
•
•
•
•
•
•
•

groba in fina motorika, grafomotorika
telesna koordinacija
pozornost in koncentracija
senzorična integracija
slušno in vidno zaznavanje, tipno zaznavanje
telesna in prostorska orientacija
časovna orientacija
govor in jezik

•
•
•

samozavest in samopodoba
vedenjska odstopanja
splošna poušenost

TEMELJNE

MOTIVACIJSKE

PRVINE

SPECIALNEGA

PEDAGOGA:

MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA V
VRTCU
Specialni pedagog: Milanka Rantah, prof defektologije
Za srečanje in posvetovanje se lahko dogovorite:
• po telefonu:
041409578
•

preko e-pošte:

milanka.rantah gmail.com
•

ali preko vzgojiteljice vašega otroka za srečanje in
pogovor v enoti, kjer je vaš otrok.

•

učenje preko igre in gibanja

•

učenje začnemo z nalogami, za katere vemo, DA BO
USPEŠEN

•

CILJ mora biti otroku dosegljiv ( naloge je potrebno
prilagoditi otroku

•

NALOGE IN NAVODILA morajo biti KONKRETNA in
JASNA

•

Povezava z znano vsebino

•

VSAK USPEH, še tako majhen, zasluži POHVALO

•

Otroku dajmo ČAS!!!!!!

NIHČE NIMA TAKE POMANJKLJIVOSTI,
KI JE NE BI MOGLI KJE UPORABITI.
B. Emerson

