Špeciálna
Pedagogička
Máš problém s učením,
aj napriek tomu, že si
vynaložil veľké
úsilie?
Pomôžem ti tento
problém prekonať!

Špeciálna pedagogička
 Je odborníčka, ktorá uskutočňuje individuálne
špeciálno-pedagogické cvičenia s individuálne
začlenenými
žiakmi,
zamerané
na
problematickú oblasť s cieľom zmierniť
negatívny dopad zdravotného znevýhodnenia a
pomôcť ti zlepšiť výsledky vo výchovnom–
vzdelávacom procese
 Je tu pre všetkých, ktorí majú špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby.
 Dbá o to, aby obsah, metódy, formy a postupy
pri vyučovaní boli prispôsobené tvojim
individuálnym možnostiam a schopnostiam
 Umožní ti vyniknúť v iných oblastiach, v ktorých
si výnimočný a môžeš sa pozitívne rozvíjať
 Zabezpečuje ti spoluprácu a pomoc s ďalšími
odborníkmi, ktorí ti môžu pomôcť
 Spolupracuje s tvojimi rodičmi, pomáha im
prekonávať tvoje ťažkosti v škole

Čo bude v škole robiť?

Čo bude očakávať od teba?

Konzultovať s tebou tvoje problémy, ktoré ti
spôsobujú ťažkosti na vyučovaní a pri príprave
na vyučovanie

 Aby si svoje zdravotné znevýhodnenie
nezneužíval ako výhodu na vyučovaní



Realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú
diagnostiku a v prípade potreby sprostredkovať
odborné vyšetrenie v poradenskom zariadení.

 Aby si sa systematicky pripravoval na
vyučovanie, plnil si domáce úlohy, nosil
si potrebné pomôcky



Navrhnovať nápravné opatrenia a konkrétne
odporúčania.

 Aby si na vyučovaní pracoval podľa
pokynov učiteľa a s pomocou asistenta



Poskytovať ti systematickú starostlivosť,
pomáhať ti pri výbere vhodnej strednej školy
a pri príprave pre život, aby si sa do spoločnosti
mohol začleniť ako plnohodnotný človek

 Aby si sa pravidelne zúčastňoval
špeciálno-pedagogickej intervencie pod
mojím vedením





Individuálne s tebou pracovať a rozvíjať tvoje
schopnosti: techniku čítania, porozumenie
čítanému
textu,
postrehovanie,
rozvoj
sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a
priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a
jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a
grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných
predstáv, základných matematických operácií a
pod.

 Aby si moju pomoc neodmietal a všetky
moje rady, ako aj rady ostatných
pedagógov bral ako snahu pomôcť ti
 Ak potrebuješ moju pomoc pri riešení
problému, hneď sa na mňa obráť
 V prípade, ak sa ti niekto pre tvoj
hendikep vysmieva, aby si mi túto
skutočnosť oznámil

