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Predlog zunanje obravnave otroka
in možnosti usmerjanja v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo

V procesu vzgoje in izobraževanja otrok se vsakodnevno srečujemo z učnimi, vzgojnimi, socializacijskimi,
vedenjskimi in drugimi vrstami težav otrok. Včasih otroke prehitro obtožimo, da so leni, neposlušni, nevzgojeni
ali razvajeni … v resnici pa potrebujejo le dodatno usmeritev in pomoč pri šolskem delu, saj sami ne zmorejo.
Kot pri zdravstvenih težavah je prav, da tudi pri učnih težavah poiščemo pomoč strokovnjakov, ki so
usposobljeni, da otrokom in staršem svetujejo in pomagajo pri premagovanju:
•
•
•
•
•

učnih težav na področju govora, jezika, branja, pisanja, računanja ali učenja nasploh;
težav zaradi počasnejšega usvajanja znanja pomnjenja (za učenje porabi preveč časa),
težav z vzdrževanjem in usmerjanjem pozornosti (pri učenju ni zbran, je nemiren, težko sledi nalogi),
vedenjsko-čustvenih težav (neprimernega, nemirnega ali impulzivnega vedenja, strahu, tesnobe);
težav s socializacijo (prilagajanje na novo okolje, vključitev v skupino sovrstnikov …);

Dodatna obravnava pri strokovnjakih izven šole in usmerjanje je namenjeno le otrokom z najtežjimi oblikami
učnih težav, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja poleg dobre poučevalne prakse
potrebujejo še intenzivnejše prilagoditve ter dodatne oblike učne pomoči in podpore.
Za pregled in mnenje zunanjega strokovnjaka morate poklicati ustanovo, ki preglede izvaja in se naročiti.
Preglede izvajajo v Svetovalnih centrih, Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Zdravstvenih
domovih in v nekaterih zavodih. Običajno otroka pregledajo specialni pedagog, psiholog, po potrebi logoped
ali drug strokovnjak. V Zdravstvenih domovih in v Zavodih boste potrebovali napotnico oz. delovni nalog
otrokovega zdravnika, drugje bo šlo tudi brez.
Če ugotavljate, da ima vaš otrok take težave in potrebuje dodatno pomoč strokovnjaka, vam priporočamo
naslednje institucije:
•
•

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Gotska ulica 18, Ljubljana; tel.: 01 5837 535
Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov:
o ZD Brezovica, Podpeška cesta 14, Brezovica pri Ljubljani; tel.: 08 201 50 84;
o ZD Ljubljana: enota Vič-Rudnik, tel.: 01 2004 596; enota Šiška, tel.: 01 58 15 220; enota Bežigrad, tel.:
01 620 57 72, enota Center-Metelkova, tel.: 01 4723 826, in enota Moste-Polje, tel.: 01 58 44 244;
o drugi ZD v širši okolici: ZD Kočevje, ZD Novo Mesto, ZD Postojna, ZD Škofja Loka.
• Zavod za gluhe in naglušne, posvetovalnica Vojkova cesta 74, Ljubljana; tel.: 01 5800 536
• Samoplačniško, npr. Center Motus, Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana; tel. 031 489 051 (200-300 €).
Čakalne dobe na prvi pregled so dolge vsaj nekaj mesecev. Če menite, da so se pri vašem otroku pojavile težave,
ki jim sami niste kos, ne odlašajte. Pomembno je, da se morebitne težave odkrijejo čim bolj zgodaj v razvoju, da
zaostanek vašega otroka ne bo prevelik in se mu čim prej zagotovi ustrezna pomoč pri učenju in šolskem delu.
Če med obravnavo strokovnjaki ugotovijo, da bi bil vaš otrok v šoli upravičen do dodatne strokovne pomoči
(npr. nekaj ur tedensko individualna pomoč pedagoga, specialnega, socialnega pedagoga ipd.) in se odločite
vložiti Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, se zglasite v šolski svetovalni službi.
Več o samem postopku usmerjanja najdete na šolski spletni strani in straneh Zavoda RS za šolstvo.
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