Kako potekajo obravnave?
• Obravnave trajajo od 30 do 45
minut, odvisno od otrokove
starosti ter sposobnosti.
• Glede prisotnosti staršev pri
obravnavah se odločamo
individualno.

CENTER ZA DUŠEVNO
ZDRAVJE OTROK IN
MLADOSTNIKOV
Kersnikova 1/a, 3000 Celje
03 / 543 43 23

• Starši vedno dobijo informacijo o
poteku logopedske obravnave
ter navodila za delo doma.
• Število obravnav je odvisno od
vrste in stopnje motenj v govorno

Logopedska
obravnava

- jezikovni komunikaciji.
Pravočasna logopedska obravnava
omogoča otroku učinkovitejši razvoj
govorno jezikovne - komunikacije in
celotne osebnosti ter uspešnejše
vključevanje v ustrezne oblike
izobraževanja in socialno okolje.

otrok

Pripravila: Anita Požin,
profesorica specialne in rehabilitacijske

pedagogike - logopedinja

JZ Zdravstveni dom Celje

Kdo izvaja logopedske
obravnave?
Obravnave izvaja logoped. To je oseba,
ki se ukvarja s preprečevanjem in
odpravl-janjem vseh vrst motenj govorno
- jezikovne komunikacije.
Obravnavamo predšolske in šolske
otroke, pri katerih se kažejo težave v
govorno - jezikovni komunikaciji.

Kaj zajema logopedska
dejavnost?
Logopedska dejavnost zajema:
• Svetovalno delo s starši v
otrokovem zgodnjem starostnem
obdobju (od 1. do 3. leta).
• Zgodnje odkrivanje in diagnostiko
govorno - jezikovnim motenj.
• Individualne obravnave otrok z
govorno - jezikovnimi motnjami.
• Skupinske logopedske obravnave
otrok z govorno - jezikovnimi motnjami.
• Sistematske logopedske preglede
govorno – jezikovne komunikacije
otrok starih pet let.

Na katerih podrocjih
jo izvajamo?
Pri odstopanjih v govorno - jezikovni
komunikaciji:
• Artikulacijskih težavah – to so
težave pri izgovorjavi glasov.
• Pri nerazvitem govoru.
• Jezikovnih motnjah.
• Pri zakasnelem govornem razvoju.

Kako do logopeda?

Kdaj je cas, da
obiscete logopeda?
• Čim prej – če Vas skrbi govor
Vašega otroka (ne glede na to, kaj
menijo sorodniki, sosedje,...).
• Na predlog otrokovega izbranega
pediatra.
• Na priporočilo psihologa po
sistematskem pregledu otrok
starih tri leta.

Logoped bo:
• Opravil diagnostiko.
• Vas seznanil z rezultati pregleda.
• Načrtoval nadaljnje
terapevtske postopke.
• Povedal, da terapija ni potrebna.

K logopedu vas napoti vaš izbrani
zdravnik, ki vam izda delovni nalog. Za
vsako logopedsko obravnavo potrebujete
potrjeno zdravstveno kartico.

Kaj pricakovati na
prvem obisku?
Na prvem obisku se bo logopedinja pogovorila z otrokom in starše povprašala
o otrokovih težavah, ki so jih opazili.
Skupaj z otrokom bosta pregledala nekaj
slik in ilustracij ter se o njih pogovorila.
Otroka bo prosila, da bo ponovil kakšno
besedo, stavek ali da ji bo povedal
kakšno dogodivščino.
Otroku bo omogočeno, da spozna logopedinjo, se zabava ter logopedsko
obrav-navo doživi kot pozitivno izkušnjo.

