
 

Kako poteka pomoč 

socialnega pedagoga? 

 Opazuje otroka, ki ima težave, 

 ugotavlja otrokove potrebe, močna 

in šibka področja, 

 pripravi in spremlja načrt 

individualnega dela, 

 obravnava otroka v ali izven 

skupine oz. razreda, 

 odpravlja, zmanjšuje otrokove 

primanjkljaje, ovire oz. motnje ter 

spodbuja otrokov razvoj na šibkih 

in močnih področjih, 

 uporablja primerne in učinkovite 

strategije ter metode dela, 

 uči učne strategije, 

 nudi čustveno podporo, krepi 

otrokovo samopodobo in 

 sodeluje s starši, z učitelji, z vzgojitelji 

in z ostalimi strokovnjaki, pri katerih 

je otrok v obravnavi (logoped, 

pediater, psiholog …). 

 

 
 Mobilne socialne 

pedagoginje uporabljajo pri 
delu različne metode dela:  
 
- pogovor (svetovalni, sprostitveni),  

- igra vlog,  

- socialne igre,  

- sprostitvene vaje,  

- didaktične igre,  

- učenje po modelu,  

- delo s socialnimi / s poučnimi 

zgodbami,  

- uporaba socialnih stripov,  

- delo s sličicami / s fotografijami,  

- uporaba video materiala,   

- reševanje učnih listov, … 

 

Kje poiskati dodatne informacije? 

 Svetovalna služba vrtca ali šole.  

 Mobilna socialno-pedagoška služba 

OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, 

Cesta 4. julija 33, 8270 Krško.  

Kontakt: 07/ 488 16 70    

            
 

  OSNOVNA ŠOLA DR. MIHAJLA ROSTOHARJA KRŠKO 

 

 

 

 

 SOCIALNI 
PEDAGOG 

 

MOBILNA SLUŽBA 

Pomoč otrokom s posebnostmi 

 na socialno-čustvenem  

področju 

 in na področju učenja učenja 

 

 

 



Kaj je socialno pedagoška 
obravnava? 
 

- razvijanje in krepitev ustrezne 

samopodobe,  

- razvijanje veščin ozaveščanja 

posameznih čustev, 

- razvijanje komunikacijskih veščin, 

- razvijanje veščin sodelovanja,  

- razvijanje veščin sprejemanja 

lastne in drugačnosti drugih,  

- razvijanje veščin izboljšanja 

samokontrole, 

- razvijanje veščin prevzemanja 

odgovornosti za lastno vedenje, 

- razvijanje veščin za reševanje 

sporov oziroma strategij ravnanj v 

posameznih socialnih situacijah, 

- razvijanje veščin, ki prispevajo k 

večji samostojnosti otroka, 

- razvijanje veščin razbremenitve  

- razvijanje veščin učenja učenja.  

 

 

 
 Socialne pedagoginje v 

okviru ur dodatne strokovne 
pomoči večinoma sodelujejo 
z otroki, ki kažejo:  
 
- čustvene in vedenjske motnje, 

- spektroavtistične motnje,  

- učne težave zaradi motnje 

pozornosti in hiperaktivnosti, 

- učne težave zaradi slabše razvitih 

samoregulacijskih spretnosti, 

- učne težave zaradi pomanjkljive 

učne motivacije, 

- učne težave zaradi anksioznosti 

in/ali depresivnosti. 

 

 

Kdo in kje nudi pomoč? 

 Pomoč otrokom nudijo mobilne 

socialne pedagoginje.  

 Delo poteka v vrtcu ali v šoli, 

individualno, v paru ali v manjši 

skupini.  

 

  Zakaj tovrstna pomoč? 
 

Pri delu z otroki s posebnimi potrebami 

mobilne socialne pedagoginje 

usmerjajo pozornost v podporo otroku 

ob doživljanju različnih stisk in v 

razvijanje oziroma krepitev 

posameznih socialnih veščin, tako 

medosebnih kot znotrajosebnostnih, 

pomembnih za otrokovo učinkoviteje 

funkcioniranje v različnih socialnih 

okoljih in v odnosu do samega sebe.  

 

 

 

 

 

 
 
 


