
Izvajanje dodatne strokovne pomoči je namenjeno otrokom s posebnimi 

potrebami, ki se izobražujejo v rednih osnovnih šolah. S pomočjo 

dodatne strokovne pomoči odpravljamo, kompenziramo in korigiramo 

primanjkljaje in motnje posameznega učenca. Dodatna strokovna pomoč 

obsega: 

− ugotavljanje ravni otrokovega funkcioniranja v splošnem in 

specialno pedagoškem smislu (razvojna in procesna diagnostika),  

− spodbujanje otrokovih potencialov  

− razvijanje spretnosti, strategij in veščin, ki so potrebne za uspešno 

učenje in delo.  

Celoviti pristop zajema učenca kot bio-psiho-socialno bitje, zaradi česar 

DSP ne predstavlja samo neposrednega dela z otrokom, ampak tudi 

svetovanje in sodelovanje s pedagogi, ki so v stiku z otrokom, staršem in 

družino ter drugimi strokovnjaki, ki se vključujejo v otrokovo življenje.  

Znotraj dodatne strokovne pomoči se učencem prilagodi organizacija, 

način preverjanja ter ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna 

razporeditev pouka.  

Dodatna strokovna pomoč zajema naslednja področja dela: 

- Delo z učenci, ki so na podlagi odločbe upravičeni do ur DSP 

- Delo s starši 

- Delo z učitelji 

- Diagnostika otrok 

Pri delu z učenci gre za korekcijo in odpravljanje primanjkljajev, zaradi 

katerih ima učenec težave pri šolskem delu. Izvaja se neposredno delo z 

učencem (individualno ali v paru, skupini). Poleg odprave in korekcije 



primanjkljajev je poudarek tudi na razvijanju otrokovih potencialov ter 

krepitvi njegove samopodobe.  

Staršem se tekom šolskega leta predstavi individualiziran program, 

sproti se jih seznanja z otrokovimi težavami, primanjkljaji, posebnostmi, 

se jim svetuje razne načine in metode dela, ki se jih lahko poslužujejo v 

domačem okolju, predlagajo se obiski raznih zunanjih institucij in 

strokovnjakov. Po potrebi smo jim na voljo preko različnih oblik 

komunikacije, vsem pa je skupen cilj otrokovo dobro.  

Delo z učitelji poteka vsakodnevno in neposredno. Skupaj iščemo 

različne prilagoditve in načine, ki bi posameznemu učencu omogočile 

največji napredek in izkazovanje lastnega znanja.  

Diagnostika otrok zajema pregled otrok, pri katerih se nakazuje možnost 

morebitnih primanjkljajev oziroma specifičnih učnih težav.   
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