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Zadeva: Prispevek – ob zaključku projekta Strokovnega centra Pomurje
Sem Janko Durič, ravnatelj Osnovne šole Tišina. V kolektivu strokovnih delavcev pri
delu z učenci vse pogosteje naletimo na težave, ki jim strokovno nismo kos.
Vse več je namreč učencev s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč psihologa,
defektologa, logopeda, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Velike podpore smo
bili deležni od Strokovnega centra Pomurje, kjer so nam v zadnjih treh letih pomagali s
strokovnim delom in zavzetostjo pri delavnicah spodbujanja zgodnjega učenja –
treninga veščin, gibalnih iger, vaj pozornosti in fine motorike, sporazumevanja in
poslušanja.
Ob predstavitvah vsebin delavnic za učitelje šole Razvoj spretnosti za učenje branja in
pisanja ter seznanitvi staršev s projektom, so v timu Strokovnega centra Pomurje izvedli
daljši projekt dela z otroki. Program je bil tako odlično načrtovan, da je bil viden hiter
sprotni napredek učencev. Zunanje strokovne delavke v razredu so obogatile ta stik
med učitelji razredniki in našimi učenci, ki so se razveselili vsakega prihoda strokovnih
delavk in so radi obiskovali ponujene dejavnosti.
Še tako običajne vizualne in motorične dejavnosti (npr. sortiranje, obešanje in zlaganje
perila; praznjenje in pospravljanje posode iz stroja, pospravljanje in razvrščanje igrač)
so dobile ob vodenju strokovnih delavk poseben učinek in zavzetost med učenci.
Posameznim učencem je bil ob soglasju staršev ponujen dodatni večtedenski program
razvoja različnih sposobnosti. Storitve Strokovnega centra Pomurje so izrednega
pomena, saj delavke orjejo ledino na tem področju v našem zapostavljenem okolju.
Potrebujejo podporo ustreznih vzgojno-izobraževalnih in drugih strokovnih institucij.
S podporo staršev lahko hitreje prepoznamo tudi težave otrok že v predšolski dobi –
nemalo krat jih zaskrbi za govorni razvoj njihovega otroka in takrat pogosto iščejo pomoč
na primer pri logopedih, ki jih v našem okolju zagotovo pogrešamo. Ti lahko najbolje
pomagajo otrokom na področju razvoja govora, jezika, komunikacije, branja in pisanja.
Posamezni starši v hitrem tempu življenja in številnih obveznostih namreč vse pogosteje
pozabljajo, da se je z otroki v predšolski dobi in tudi kasneje potrebno veliko veliko
pogovarjati.
Dejavnosti SC Pomurje bodo ob podpori ustreznih institucij gotovo dobile še dodatne
vsebine pomoči malčkom v vrtcih in učencem v predvsem prvem triletju izobraževanja.
Otrokom pomagajmo, delajmo za njih in ne namesto njih.
Lep pozdrav in zahvala vsem.
Janko Durič,
ravnatelj OŠ Tišina

