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V letu 2018 smo izvedli dejavnosti z vseh podrodij, ki smo jih navedli v prijavnici. Pri delu smo sledili

zastavljenim ciljem: povedevanje socialne vkljudenosti, opolnomodenje, razvijanje socialnih in
kulturnih kompetenc in s tem zmanj5evanje tveganja za rev5dino in socialno izkljudenost, spodbujanje

enakih moinosti itd.

Na oodrodiu zgodnieea odkrivania in diaenostike otrok s posebnimi potrebami smo sodelovali z vrtci

in osnovnimi Solami v regiji. lzvedli smo diagnostike v vrtcih ernomelj in DragatuS. Opazovali smo

konkretnega otroka ali delovanje celotne skupine. Po opazovanju smo izvedli svetovanja strokovnim

delavkam in/ali pisanje porodil. Diagnostika se je izvajala tudi za otroke, ki niso vkljudeni v W pred5olski

program, in sicer v Svetovalnici ernomelj.

Diagnostika osnovno5olskih otrok s specifidnimi udnimi teiavami je bila izvedena 5e v Svetovalnici

ernomelj in Metlika ter na O5 Vinica. Diagnostiko smo izvajali tudi v osnovnih Solah Loka, Semid,

Dragatu5 in Stari trg ob Kolpi. Potekalo je v obliki opazovanja v razredu, pogovorov z udenci in s

strokovnimi delavci ter uporabo razlidnih diagnostidnih materialov. lzvedli smo tudi presejalni bralni

test, pri katerem je sodelovalo 170 otrok belokranjskih osnovnih 5ol.

Na oodrodiu celostne obravnave otroka in mladostnika s posebnimi potrebami z ali brez odlodbe in z

udnimi teiavami, ki ne izvirajo nujno iz osnovnih posebnih potreb, ampak iz drugadnega kulturnega

okolja (npr. romski otroci, priseljenci), nizkega socialnega statusa druiine, teike iivljenjske situacije ali

stiske, v kateri se je zna5la druiina ali otrok in ima za posledico slabie udno in socialno funkcioniranje,

smo izvajali dodatno strokovno pomod otrokom in udencem. Pomod smo redno izvajali v 05 Loka

ernomelj in Vrtcu ernomelj, OS Semid, 05 Vinica in 05 Stari trg ob Kolpi. V Vrtcu ernomelj smo vedkrat

obravnavali otroka, vkljudenega v razvojni oddelek vrtca. Pomod je trajala do vstopa v 5olo. Dodatno

strokovno pomod brez odlodbe smo redno izvajali 5e za dijaka na srednji Kmetijski Soli Grm in
biotehni5ki gimnaziji ter za dva udenca 05 Center.

Otrokom, ki v odloibi nimajo doloienega strokovnjaka, smo nudili dodatno logopedsko in

fizioterapevtsko podporo ter strokovno pomod psihologa. Pri izvajanju fizioterapevtskih obravnav smo

vkljudilizunanjega strokovnjaka. Logopedska pomoi se je izvajala za udence 05 Dragotina Ketteja Novo

mesto. Organizirali smo sovrstni5ko popoldansko udno pomot za udence s prilagojenim programom z
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niijim izobraievalnim standardom. Od septembra 2018 pri nudenju utne pomoii sodeluje tudi

prostovoljka iz Srednje 5ole ernomelj. V udno pomod je bilo vkljudenih 6 udencev. Prostoaasne

delavnice so potekale na 05 tvtilke Sobar - Nataie (uaenci 8. in 9. razreda prilagojenega

izobraievalnega programa z niZjim izobrazbenim standardom) in oS Loka (7. in 8. razred) enkrat

meseino z vsako od skupin. Vsebine so bile namenjene razvijanju pozitivnega samovrednotenja in

socialnih kompetenc. Opravljena je bila hospitacija v oddelku na 05 Vinica za potrebe priprave poroaila.

Potekale so praktiine skupinske delavnice za odkrivanje in razvoj talentov ter krepitev moanih podrotij,

in sicer so bile to: likovno-tehniina, glasbeno-instrumentalna, plesno-gibalna ter dramsko-gledali5ka.

V delavnice so bili vkljudeni otroci razlidnih osnovnih 5ol in 5ole s prilagojenim programom.

Na oS Dragotina Ketteja je bila na osnovi razpisa za likovni nateaaj )Za pogumen korak(, ki smo ga

razposlali vsem slovenskim osnovnim 5olam, izvedena dvodnevna skupinska delavnica za razvijanje

samostojnosti, praktianih spretnosti in uaenje vzpostavljanja pozitivnih socialnih mrei otrok in

mladostnikov s posebnimi potrebami )Za pogumen korak<, na kateri so sodelovali uienci s iestih

osnovnih 5ol, tako 5ol s prilagojenim programom kot rednih osnovnih 5ol.

V celostno obravnavoje bilo vkljudeno vea kot 130 otrok oz. utencev.

Na Dodroiiu svetovania. izobraievania in oodpore vzeoiiteliem v vrtcih ln uditeliem v osnovnih in

sredniih Solah smo izvajali predavanja, individualna svetovanja in delavnice. Svetovanja so bila

namenjena predvsem seznanitvi strokovnih delavcev z znaailnostmi otrok s posebnimi potrebami in

nadinih dela z njimi. Pomagali smo pri nadrtovanju, izdelavi, izvajanju in evalvaciji lP in lzvirnega

delovnega projekta pomoii za udence oziroma otroke, ki so bili vkljudeni v diagnostiko ali obravnavo

preko Strokovnega centra. Svetovanje smo izvajaliv OS Loka Crnomelj, Vrtec Crnomelj, 05 Dragatui in

05 Vinica ter na O5 Drska, oS Trebnje in oS Mokronog. V 05 Semid smo svetovanja izvajali na rednih

tedenskih svetovalnih urah za manj5e skupine uditeljev ali individualno za vsakega uaitelja posebej.

Delavnice za vzgojitelje so bile izvedene v Vrtcu ernomelj. Strokovnim delavcem smo pomagali tudi pri

izbiri didaktianega materiala in zanje pripravili pripomodke za delo z otrokom.

Strokovni delavci smo za uiitelje in vzgojitelje izvedli vet izobraievanj:

Prilagoditve in uspeine strategije poudevanja otrok s posebnimi potrebami,

Nemirni otroci,

Delovne in utne navade za boljSi udni uspeh,

Delo z uaencem s teiavami na podroiju koncentracije in pozornosti ter vedenja in dustvovanja:

prilagoditve in uiinkovite strategije dela,

UtiteU in posebne potrebe udencev - Quo vadis? (zunanji izvajalec),

Socialne zgodbe in njihova vloga pri oblikovanju pozitivne klime v razredu,

Delozudenci z MAS,

Predstavitev dela v okviru projekta in svetovanje,

a

a

a

a

a

o

a

NA[oZBo SoFtNANctRATA REpUBLtKA srovENt.,A tN EvRopsKA UN|JA tz EvRopSKEGA SoctALNEGA sKLADA.



EViOPsl(A UNIJA
:v tott tr

ilAroIt^ v va30 PRrxooiosr

o Prilagoditve pri pouku za otroke s posebnimi potrebami.

Na OS Dragotina Ketteja je Darinka Jerdinovid (Convivas) pripravila predavanje za strokovne delavce in

star5e z naslovom Jaz sem OK - Ti si OK - Vsi smo OK.

Skupno smo v letu 2018 pripravili 15 izobraievanj za strokovne delavce.

Pri delu smo nudili podporo druZini otroka s posebnimi potrebami. Potekala je v obliki individualnega

svetovanja (v popoldanskem dasu Svetovalnica oziroma Strokovne urice) ali diagnostike. Pri tem smo

sodelovali z ustanovo, v katero je vkljuden otrok. V sklopu diagnostike in svetovanja za druiine je
logopedinja izvedla tudi obisk na domu. Nadaljevali smo s sredanji skupine za star5e. Vanjo je bilo
vkljudenih 12 starSev udencev OS Milke Sobar - Nata5e ter 8 starSev 05 Dragotina Ketteja. V dasu

sredanj skupine za starSe smo v ernomlju zagotovili varstvo za otroke sodelujodih stariev v igralno-

terapevtski sobi. V letu 2018 smo organiziralitudi dve predavanji za starie oz. 5ir5o javnost. Predavanje

>Nadini re5evanja konfliktov< je izvedla zaposlena v Strokovnem centru, rADHD in dustveno-vedenjske

motnje< pa zunanji predavatelj Dejan Sotirov (Mavridni bojevniki). V letu 2018 smo nudili pomod in
podporo 92-tim druiinam.

Od septembra dalje smo na 05 Dragotina Ketteja (enkrat tedensko) in na Kmetijski Soli Grm in
biotehni5ki gimnaziji (dvakrat tedensko) izvajali prosram dnevnesa centra, ki v okviru Strokovnega

centra izvaja naslednje aktivnosti strokovnega spremljanja in usmerjanja: razvijanje utnih in delovnih

navad (pomod pri domadih nalogah in udenju, pomod pri skrbi zase in razvijanju samostojnosti);
kvalitetno preiivljanje prostega dasa; nudenje psihosocialne opore (informiranje, individualno

svetovanje, usmerjanje pri reievanju osebnih stisk in stiskv zveziz udnim procesom); usmerjanje pri

prehajanju v novo (mestno) okolje, ter pri spoznavanju novih 5olskih prostorov ter tudi pri navezovanju

osebnih stikov z novimi ljudmi (vrstniki, uditelji, Sofer avtobusa itd.); sodelovanje z utitelji na srednjih

5olah, v katere so mladostnikivpisani (govorilne ure, posvetovanje glede udnih in vedenjskih pojavov,

roditeljski sestanki); redno sodelovanje s star5i teh mladostnikov (govorilne ure, svetovanje glede

organizacije dela in glede spodbujanja samostojnosti); sovrstni5ka pomod. V dnevni center je bilo

vkljudenih 9 mladostnikov.

Na podroEiu razvoia. izdelave in izposoie didaktidnih pripomotkov in opreme. udil in radunalniSke

opreme smo dopolnjevali zbirko didaktidnega materiala, pripomodkov, diagnostidnih testov in

strokovne literature. Posodobili smo katalog didaktidnih pripomodkov in opreme ter katalog strokovne

literature. Pripravili smo katalog montessori materiala. Zbirka montessori materiala bo na voljo za delo

v novo opremljeni udilnici za skupinsko delo. 05 Vinica, OS DragatuS, 05 Stari trg ob Kolpi ter OS

Podzemelj so si opremo tudi izposojali. Didaktidne pripomodke in strokovno literaturo so siv najvedji

meri izposojali uditelji OS Milke Sobar - Nataie. V Novem mestu smo opremili igralnico-gibalnico, v

ernomlju pa dodatno udilnico za skupinsko delo, kijo uporabljamo priizvajanju prostodasnih delavnic

in sovrstni5ke udne pomodi, za sestanke in sredanja konzorcijskih partnerjev in samoevalvacijskega
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tima, primerna pa je tudi za izobraievanja manjSih skupin strokovnih delavcev ali star5ev. Pogosto jo

zaradi povedanega obiska v Svetovalnici uporabljamo 5e za pogovore s starii in udenci v okviru

obravnav. Nadgradili smo lastno aplikacijo za podporno in nadomestno komunikacijo

MojKomunikator. Novo aplikacijo MlKl (Mobilni lnteraktivni Komunikator l) smo preko plakata

predstavili na mednarodni konferenci ATAAC v Zagrebu, javno predstavitev pa nadrtujemo v februarju

20L9.

Ohranili smo usklaieno sodelovanie z vrtci, osnovnimi in sredniimi 5olami ter ostalimi vladnimi in

nevladnimi ustanovami pri odkrivanju, svetovanju in obravnavi otrok in mladostnikov s posebnimi

potrebami. Sodelujemo z vsemivrtci in osnovnimi 5olami v Beli krajini, s Posvetovalnico Novo mesto,

z Druitvom za razvoj prostovoljnega dela iz Novega mesta, Zavodom Papilot, 05 Otodec (kjer je bila s

strani psihologinje izvedena delavnica za udence 8. razreda z naslovom Spo5tljiva komunikacija), s

Srednjo strojno Solo Novo mesto, Kmetijsko Solo Grm in biotehni5ko gimnazijo, Srednjo gradbeno,

lesarsko in vzgojiteljsko Solo ter z Razvojno ambulanto Novo mesto. V okviru svetovanja in poklicnega

usmerjanja je psihologinja 05 Dragotina Ketteja izvedla tudi strokovno svetovanje z naslovom

Moinosti nadaljnjega izobraievanja za udence in star5e.

Obiskali smo vzgojno-izobraievalno ustanovo v Novem Sadu (Skola za osnovno i srednje obrazovanje

Milan Petrovii Novi Sad) ter 05 Gustava Siliha Vtaribor, ki prav tako sodeluje v projektu >MreZa

strokovnih centrov(.

V letu 2018 smo imeli 35 sklenjenih dogovorov o sodelovanju.

lzvedli smo 5e druge strokovne deiavnosti in oodporno delo v korist otrok s posebnimi potrebami.

Organiziranih in izvedenih je bilo 10 sredanj aktivnosti s psi, v ernomlju smo organizirali in izvedli

festival >lgraj se z mano(. Obiskalo nas je pribliino 200 ljudi. Cilj druZenja skozi igro je bilo spoznavanje

pred5olskih otrok iz Vrtca ernomelj z udenci OS Milke Sobar - Nata5e.

Udeleiili smo se ved izobraievanj: Uditelj in posebne potrebe udencev - Quo Vadis, Komunikacija in

delo z udenci, ki motijo pouk, Spletne predstavitve v VlZ, Ritmidno gibanje, Udenci z udnimi teiavami v

05, usposabljanje za uporabo preizkusa Preventivni logopedski pregled S-letnega otroka, Senzorno

gibanje, Baterija za oceno otrokovega gibanja (ABC gibanja 2). S strokovnim prispevkom smo sodelovali

na Mednarodni konferencigledaliSke pedagogike v Ljubljani in mednarodni konferenci Ko tradicija trdi

v sodobnost v Kranju.

Redno smo se sredevali z zunanjo evalvatorko, pripravljali porodila in evalvacije.

V okviru projekta so tekle tudi dejavnosti za vodenie in koordiniranie oroiekta ter informiranie in

komuniciranie z iavnostmi o obstoju in delovanju Strokovnega centra, o pomenu celostne in enovite
pomodi otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Ugotavljamo, da je vedno ved starSev,

strokovnjakov in ustanov seznanjenih z moZnostmi in storitvami, kijih v korist otroka in mladostnika

ponuja Strokovni center.
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V spodnji tabeliso prikazani nadrtovani in realizirani kazalniki za leto 2078za oba partnerja projekta

skupaj.

Odgovorna oseba upravidenca:

nre

v enruouuu,zt. t.2or9/-1-

Kazalnik (naziv kazalnika)
2018

nadrtovano realizirano

Stevilo vkljuienih otrok in mladostnikov 67 326

Stevilo vkljudenih druiin 20 92

Stevilo strokovnih delavcev, vkljudenih v izvajanje strokovnih nalog v

strokovnem centru
8 9

Stevilo izobraievanj 6 15

Stevilo udeleZencev na izobraieva njih 20 345

Stevilo pod pisa nih dogovorov s sodelujodimi vzgojno-izobraieva I n im i

zavodi ali drugimi institucijami
10 35
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