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ODDELENIE
ŠPECIÁLNO – PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Oddelenie svoju činnosť zameriava na:
diagnostiku detí a žiakov po psycholo gickom vyšetrení na určenie diagnózy
zdravotného znevýhodnenia, zdravotného
postihnutia a nadania
diagnostika žiakov so SZP
intervenciu – reedukácia žiakov s ŠVPU,
komplexný prístup
poradenstvo rodičom, ich zapojenie do
intervenčných programov
metodicko-odbornú činnosť pre
pedagógov a školy
tvorbu podkladov pre prácu so
začlenenými žiakmi

Činnosti špeciálneho pedagóga
Pre žiakov ZŠ
• Hurá do školy (Ako úspešne zvládnuť
1.ročník) – beseda pre prvákov

•

Ako sa správne a efektívne učiť.

•

Mám poruchu učenia – čo s tým?

Pre rodičov žiakov:
• Rozpoznajme včas prejavy ťažkostí
v učení.
•

Ako sa správne a efektívne učiť s deťmi.

•

Ako postupovať pri učení sa s dieťaťom
s poruchou učenia.

Pre učiteľov ZŠ
Rozpoznajme včas prejavy ťažkostí
v učení
Ako rozumieť správe zo psychologického
a špeciálno - pedagogického vyšetrenia
Štruktúra IVP, vypracovanie Návrhu na
prijatie dieťaťa so ŠVVP do ZŠ
Čo sú to ŠVPU – druhy a prejavy
jednotlivých porúch
ŠVPU na 2. stupni
ŠVPU a cudzí jazyk
Predmety
Rozvoj
špecifických
funkcií
a Individuálna logopedická intervencia –
význam pre žiakov so ŠVPU
Námety cvičení z predmetov RŠF a ILI na
rozvoj oslabených funkcií žiakov

Dieťa a ADHD – prejavy, diagnostika,
možné prístupy učiteľa
Dieťa s intelektovým nadaním – prejavy,
diagnostika, možné prístupy učiteľa

Pre učiteľov SŠ:
• Ako rozumieť správe zo
psychologického a špeciálno –
pedagogického vyšetrenia
• Prejavy ŠVPU na strednej škole
• Základná dokumentácia žiakov so
ŠVVP (Návrh, IVP)

Činnosti logopéda:
Pre SŠ:
logopedické vyšetrenie z dôvodu štúdia
na vysokých školách pedagogického
zamerania

Priama činnosť:

Pre MŠ:
logopedická depistáž detí v MŠ
logopedická starostlivosť pre deti
s NKS
aj
s možnosťou
logopedickej starostlivosti v MŠ
(prídeme za vami)

Pre ZŠ:
logopedická depistáž na 1. stupni
logopedická
starostlivosť
pre
žiakov s NKS
logopedické vyšetrenie z dôvodu
štúdia na stredných školách
pedagogického zamerania

PONUKA PREDNÁŠOK PRE UČITEĽKY MŠ
Logopedická intervencia a poradenstvo
v podmienkach MŠ

Prístup učiteľa k dieťaťu s NKS,
vypracovanie IVP

Cvičenia na rozvoj parciálnych
kognitívnych
schopností
u detí
predškolského veku

