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DODATNA STROKOVNA POMOČ OTROKOM V VRTCU 

 

V vrtcu Kočevje nudimo dodatno strokovnovno pomoč otrokom, ki potrebujejo dodatno 

podporo na različnih področjih, če se soočajo z: govorno – jezikovnimi motnjami, z 

motnjami vedenja in osebnosti, z motnjami v duševnem razvoju, z gibalno oviranimi 

otrok ter otroki z okvaro sluha ali vida.  

 

 

Splošni cilji dela:  

 Uresničiti model zgodnje obravnave v praksi. Njen glavni cilj je nudenje opore 

otroku, načrtno delo na njegovih šibkih področjih, spodbujanje močnih področij, 

pomoč družini in ostalim osebam, ki so vključene v otrokov vzgojno 

izobraževalni proces. Povezana je s pravico otroka in njegove družine do 

pomoči.  
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 Inkluzija otrok s posebnimi potrebami.  

 Skupno načrtovanje dela in usklajenost s svetovalno delavko, vzgojitelji in vzg. 

- pomočniki vzgojiteljev. 

 

 
 

Na individualnih urah je poglavitna metoda dela igra in gibalne aktivnosti. Otroci preko 

različnih didaktičnih materialov prejemajo nove izkušnje in znanja. Pri delu se  

upoštevala cilje iz individualiziranega programa, ki  temeljijo predvsem na otrokovih 

primanjkljajih. Težnja pa je, da  zajemajo vseh šest področij iz Kurikuluma za vrtce: 

gibanje, jezik, matematika, narava, družba in umetnost. Velik poudarek  dajam 

gibalnem razvoju in podpori senzorni integraciji kot dvema ključnima področjema, ki 

tvorita osnovo za ves nadaljnji razvoj. Ker je temeljna naloga vrtca socializacija otrok,  

velik del časa namenim tudi psihosocialnem razvoju otrok in vključevanju v vrstniško 

skupino. 

 

 Vida stefanišin, vzg. za dodatno strokovno pomoč 

 

 


