
  

 

 

O PROJEKTU 

Strokovni center VSI je projekt, ki poteka od 

3. 4. 2017 in se zaključi 31. 8. 2020. 

V času izvajanja projekta sodelujemo: z vrtci, 

z osnovnimi šolami, s srednjimi šolami, z 

razvojno ambulanto in s centrom za socialno 

delo.  

Vse opravljene storitve so za uporabnike 

brezplačne. 

V savinjsko – zasavsko – koroški regiji, kjer 

izvajamo storitve, smo oblikovali konzorcij 

štirje partnerji:  

 OŠ Glazija Celje,   

 CVIU Velenje,  

 II. osnovna šola Žalec in 

 OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

V OKVIRU STROKOVNEGA CENTRA    
NA OŠ GLAZIJA V CELJU med 
drugim izvajamo tudi: 

 

Specialno pedagoška diagnostika 

Namenjena je otrokom v predšolskem 

obdobju in v obdobju osnovne šole.  

Z diagnostiko lahko glede na potrebe otroka 

in diagnostičnega postopka ugotavljamo 

stopnjo razvoja grobe in fine motorike, 

težave z delovnim spominom, težave s 

hitrostjo obdelave, težave s slušno 

obdelavo informacij, neverbalne specifične 

učne težave, težave s pismenostjo oziroma 

disleksijo, težave z vidno obdelavo 

podatkov, fonološke težave, diskalkulijo, 

disgrafijo, razvojne motnje koordinacije oz. 

dispraksijo, specifične govorno-jezikovne in 

komunikacijske težave, hiperleksijo, motnjo 

 

 

 

pomanjkljive pozornosti (ADD) in 

hiperaktivnost,  šolsko samopodobo in 

socialno samopodobo.  

Prav tako ugotavljamo razumevanje slušno 

zaznanih besednih navodil,  

pomnjenje slušno zaznanih informacij, 

vidno razlikovanje in razločevanje likov, 

simbolov in risb, pomnjenje vidno zaznanih 

likov, simbolov in telesnih položajev, vidno-

motorično usklajenost oz. koordinacijo,  

vidno-motorično hitrost učenja, vidno-

motorično integracijo. 

Preverimo tudi bralno razumevanje in 

stopnjo razvoja matematičnih spretnosti.  
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Psihološka diagnostika 

S psihološkimi testi ugotavljamo otrokovo 

inteligentnost. 

Za predšolske otroke uporabljamo 

standardizirane teste, s katerimi ocenimo 

različna področja, odvisno od otrokove 

starosti ( razumevanje besed, poučenost, 

sestavljanje kock, sestavljaje predmetov, 

imenovanje slik, besednjak, razumevanje in 

drugo. 

 

Za šolske otroke se prav tako ugotavlja 

inteligentnost s standardiziranimi testi, s 

katerimi ocenimo rezultat na celotni lestvici 

inteligentnosti ter na lestvici besedne in 

nebesedne inteligentnosti.  

 

Testiranje izvajata psiholog in specialni 

pedagog, individualno z otrokom. 

 

 

 

Po zaključeni socialno pedagoški in 

psihološki diagnostiki izvedemo timski 

sestanek s starši, po potrebi pa tudi s 

strokovnimi delavci vrtca ali šole, kjer 

predstavimo rezultate testiranja in podamo 

predloge za pomoč otroku doma in v šoli. 

Starši prejmejo pisno strokovno mnenje 

specialnega pedagoga in psihologa. 

 
 

KONTAKTNI PODATKI 

OŠ GLAZIJA 
Sabina Korošec Zavšek 
Tel.: 041/74 55 70 (pon. od 8. - 13. ure) 
e-mail:  sabina.kz@sc-vsi.si
 
 
 
Več o storitvah drugih šol konzorcijskih  
partnerjev na 

    SPLETNI STRANI:  http://www.sc-vsi.si/
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SPECIALNO PEDAGOŠKA 

DIAGNOSTIKA 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
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