♣ HANDLE LEARNIG: izvajanje
posebnih gibalnih treningov z
namenom ustvarjanja novih
nevroloških povezav (pihalne
vaje, vaje za dotik, voh, okus…).
♣ MLADOSTNIKI
S
PP
IN
SPOLNOST:
preventivne
delavnice
za
mladostnike,
njihove starše in pedagoške
delavce: po metodi Davida
Hartmana.
♣ Spoznaj me (skupne delavnice
učencev z rednih OŠ in otrok s
posebnimi potrebami).

♣ BACHOVI cvetni in drugi plesi
- plesi, kjer so združene
zdravilne lastnosti posameznih
rastlin s sporočili izbranih gibov
in različnimi oblikami krožnih
plesov.
♣ Svetovanje ob prehodu v
srednjo
šolo
(odkrivanje
poklicnih interesov, seznanjanje
s
programi
srednješolskega
izobraževanja…)
♣ IZPOSOJA
specialno
pedagoških
materialov,
opreme in prostorov.
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POMOČ IN PODPORA OTROKOM S
POSEBNIMI POTREBAMI IN
NJIHOVIM DRUŽINAM (terapije,
delavnice, svetovanje…);
PODPORA STROKOVNIM
DELAVCEM (predavanja,
svetovanje…);
POVEZOVANJE USTANOV, KI SE
SREČUJEJO Z OTROKI S
POSEBNIMI POTREBAMI…

= OMOGOČANJE
CELOSTNE
OBRAVNAVE =

IZVAJANJE DIAGNOSTIKE
SNAP: diagnostika prepoznavanje specifičnih
učnih težav.

♣ Senzorna
integracija
spodbujanje različnih senzornih
receptorjev-zmanjševanje težav
na
področju
senzorne
integracije.

♣ Logopedska
pomoč
spodbujanje razvoja na govornojezikovnem področju.

ABC 2 gibanja: prepoznavanje
in opisovanje otrok z gibalnimi
težavami v starosti od 3 do 16
let.
LOGOPEDSKA diagnostika.
TERAPIJE/STORITVE:
♣ Delovna terapija z obravnavo
po
metodi
bobath
vzpostavljanje in ohranjanje
ustreznih gibalnih vzorcev.
♣ Delovna terapija z obravnavo
otrok z motnjami avtističnega
spektra - pomoč pri
premagovanju različnih
senzornih motenj.

♣ PECS
podporna
in
nadomestna komunikacija za
osebe, ki se govorno ne izražajo.

♣ Funkcionalno učenje - razvoj
miselnih procesov preko igrenameščanje, udarjanje,
razvrščanje, ustvarjanje
zaporedij...
♣ Možganska
telovadba - gibalne vaje, ki
spodbujajo delovanje možganov
za
učinkovito
mišljenje,
koncentracijo, čutenje...

♣ Učenje plavanja po metodi
HALLIWICK - privajanje na
vodo ne glede na telesne in
duševne sposobnosti - vaje in
igre za
duševno
prilagoditev,
samostojno
gibanje v
vodi…izključuje uporabo
plavalnih pripomočkov.

