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Kratke informacije o delu specialnih pedagogov 
 

Specialni pedagogi 
so se izobraževali za vzgajanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter 
invalidov. Nudijo pomoč v obliki izobraževanja, terapij, vodenja in pomoči pri 
vključevanju v družbo.  
So strokovnjaki na področju socialnih poklicev, ki prevzemajo skrb za vključevanje ljudi s 
fizičnimi in duševnimi motnjami v sistem socialnega varstva. Posredujejo specialistične 
individualne terapije.  
Specialni pedagogi pomagajo pri zagotavljanju potrebne podpore za prizadete v rejniških 
domovih, dnevnih skupinah, klinikah in terapevtskih ordinacijah. 
 
Kvalifikacije 
Specialni pedagogi imajo posebne akademske kvalifikacije, ki se razlikujejo od 
učiteljevih, kvalifikacij socialnih delavcev ter socialnih pedagogov. Posebne oblike in 
koncepti dejavnosti in njihove ustrezne metode se prenašajo v prakso. 
Delo specialnega pedagoga vedno zahteva zmožnost komuniciranja in vzpostavitve 
odnosa z ljudmi. 
 
Koncepti dejavnosti 
Delo specialnih pedagogov je odvisno tudi od lastnosti in sposobnosti ljudi, ki jih le-ti 
obravnavajo. Njihov namen je spodbujanje enakovredne udeležbe in sodelovanja v 
družbeno življenje.  
Koncepti pedagoške obravnave specialnih pedagogov vključujejo diagnosticiranje, 
indikacije, transformacije in evalvacije meritev in metod permanentnega izobraževanja 
ob delu, vzgajanja, učenja, svetovanja, vodenja in pomoči prizadetim osebam v njihovem 
lastnem psiho-socialnem okolju. 
Specialni pedagogi so s svojim strokovnim znanjem usposobljeni za: 

- usmerjanje pri rzvoju in vzpostavljanju odnosov, 
- diagnostično razlago razvojnega stanja, 
- specialno metodično spodbujanje, 
- pomoč pri vključevanju. 

 
Diagnostika 
Pedagoška diagnostika vodi k potrebni pomoči in spremlja proces integracije in 
spodbujanja. Poleg tega pedagoška diagnostika vedno vključuje socialni sistem in okolje 
v njuni analizi.  
 
Metodični elementi 
Dejavnosti specialnih pedagogov vključujejo spodbujanje zmožnosti zaznavanja, igralne 
terapije, pedagoške obravnave v okviru stalnega vadbenega programa, psihomotorične 
ter ritmične zmožnosti, spodbujanja verbalnih in komunikacijskih zmožnosti, ipd. 
Vključeno je lahko v delo s posamezniki kakor tudi s skupinami. 
Dejavnosti specialnih pedagogov vključujejo svetovanje v socialnih okoljih. Ravno tako 
vključujejo razvoj in varnost kvalitete kakor tudi dokumentacijo rezultatov raziskav, 
podatkov in diagnoz. 
 
 
 
Izobraževanje 
Vzgojitelji predšolskih otrok nadaljujejo s študijem na univerzi, fakulteti, akademiji ali 
posebni strokovni šoli in si pridobijo diplomo specialnih pedagogov.  Študij traja najmanj 
štiri leta (osem semestrov). 
Vsebina kurikula diplomantom omogoča ustrezno znanje za pomoč posameznikom v 
družbi, ki potrebujejo pomoč pri razvijanju svojih sposobnosti. 



Sfere profesionalnih funkcij 
Specialni pedagogi so zaposleni v domovih za otroke, vrtcih, šolah, klinikah, 
izobraževalnih ustanovah (šolah, srednjih šolah), svetovalnih ustanovah, rehabilitacijskih 
inštitutih, domovih za starostnike, poliklinikah, ipd. 
Trenutno pa je vse več specialnih pedagogov zaposlenih v neodvisnih organizacijah.  
Profesionalna organizacija specialnih pedagogov (BHP) podeljuje certifikat tistim 
specialnim pedagogom, ki s svojim delom izkazujejo visoko profesionalne standarde. 
 
Brošuro z informacijami v nemškem jeziku lahko naročite na naslovu: 
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