Naziv projekta/programa: Primjena PODD sustava komunikacije kod djece s
poremećajima iz spektra autizma u Dječjem vrtiću Rijeka
Primatelj donacije: Dječji vrtić Rijeka
Koordinator projekta. Anita Marić

Prijava: projekti/programi stručnog usavršavanje edukatora i rehabilitatora; inovativni
programi
Opis projekta/programa: Dječji vrtić Rijeka ustanova je predškolskog odgoja i
obrazovanja koja već dugi niz godina provodi poseban program za djecu s
poremećajima iz spektra autizma. Stručni djelatnici naše ustanove kontinuirano se
educiraju u primjeni različitih metoda rada s ciljem poticanja socijalnih i
komunikacijskih vještina. Jedan od znanstveno utemeljenih pristupa u radu s djecom
s PSA je asistivna/potpomognuta komunikacija koja neverbalnoj/minimalno verbalnoj
djeci daje mogućnost izražavanja i komuniciranja putem slikovnih simbola. PODD
sustav potpomognute komunikacije (Pragmatic Organisation Dynamic Display) je
inovativna metoda koja omogućava prilagodbu sustava komunikacije djeci s PSA koja
se suočavaju s dodatnim zdravstvenim ili razvojnim teškoćama (slabovidnost,
nagluhost, motoričke teškoće).
Ciljevi projekta:
✓ edukacija i stjecanje certifikata jednog djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka u primjeni
PODD sustava komunikacije
✓ edukacija svih djelatnika ustanove uključenih u provođenje posebnog programa
za djecu s PSA u primjeni PODD sustava potpomognute komunikacije
(edukacijski rehabilitatori, odgajatelji predškolske djece, fizioterapeuti)

✓ primjena PODD sustava potpomognute komunikacije u neposrednom odgojnoobrazovnom radu
✓ edukacija roditelja djece polaznika DV Rijeka o PODD sustavu komunikacije i
njegovoj primjeni u obiteljskom okruženju
✓ kontinuirani savjetodavni rad i podrška stručnih djelatnika ustanove roditeljima
uključenima u projekt

✓ educiranje šire zajednice o važnosti potpomognute komunikacije (roditelji djece
s PSA s područja Primorsko-goranske županije, djelatnici
✓ predškolskih i školskih ustanova s područja Primorsko-goranske županije)
✓ unapređenje dostupnosti potpomognute komunikacije i primjerene podrške
djeci s poremećajima iz spektra autizma
Ciljana skupina: edukatori
Plan provedbe i očekivani rezultati: Stručni djelatnik Dječjeg vrtića Rijeka
sudjelovati će na edukaciji "Pragmatic Organisation Dynamic Display - PODD" 16. i
17. travnja 2020. godine gdje će steći potrebna znanja i vještine za provođenje PODD
sustava potpomognute komunikacije u radu s djecom s poremećajima iz spektra
autizma. Stečena znanja prenijeti će se svim djelatnicima ustanove uključenima u
neposredan rad s djecom s PSA edukativnim predavanjima i radionicama (edukacijski
rehabilitatori, odgajatelji predškolske djece, fizioterapeuti) tijekom svibnja i lipnja 2020.
godine (3 radionice)
S roditeljima djece uključene u poseban program za djecu s PSA Dječjeg vrtića Rijeka
provesti će se edukativna predavanja i radionice kako bi se upoznali s načinom
primjene gore navedene metode u obiteljskom okruženju tijekom lipnja i srpnja 2020.
godine (3 radionice)
Provoditi će se kontinuirano edukativna predavanja i radionice za roditelje djece koja
će polaziti poseban program za djecu s PSA Dječjeg vrtića Rijeka o PODD sustavu
komunikacije
Za 5 djece s PSA upisanih u poseban program za djecu s teškoćama u razvoju Dječjeg
vrtića Rijeka pedagoške godine 2019/2020 biti će izrađene komunikacijske knjige
prema principima PODD pristupa te će se koristiti svakodnevno u neposrednom
odgojno-obrazovnom radu
Stručni djelatnici DV Rijeka kontinuirano će provoditi procjenu i implementirati PODD
sustav komunikacije za djecu s PSA svake pedagoške godine.
Provesti će se edukativna predavanja o PODD sustavu potpomognute komunikacije
za roditelje djece s poremećajima iz spektra autizma na području Primorsko-goranske
županije u suradnji s Udrugom za skrb autističnih osoba Rijeka i Centrom za autizam
Rijeka (studeni i prosinac 2020. godine) i djelatnike predškolskih i školskih ustanova s

područja Primorsko-goranske županije u koje su ukjučena djeca s poremećajima iz
spektra autizma (siječanj i veljača 2021. godine).

Očekivani rezultati:

✓ jedan djelatnik Dječjeg vrtića Rijeka certificiran za provođenje PODD sustava
potpomognute komunikacije
✓ educirani stručni djelatnici Dječjeg vrtića Rijeka uključeni u provedu posebnog
programa za djecu s poremećajima iz spektra autizma u
✓ primjeni PODD sustava komunikacije (3 edukacijska rehabilitatora, 3
odgajatelja predškolske djece, 1 fizioterapeut)
✓ implementiran PODD sustav komunikacije u neposrednom radu s djecom s
PSA unutar Dječjeg vrtića Rijeka
✓ ojačani kapaciteti roditelja djece s PSA polaznika Dječjeg vrtića Rijeka u
korištenju potpomognutih oblika komunikacije
✓ 5 djece uključene u poseban program za djecu s PSA pedagoške godine
2019/2020 koristiti će komunikacijske knjige u svakodnevnoj
✓ komunikaciji (napredak će se procjenjivati putem skale - Pragmatički razvojni
profil komunikacijskih sredstava i funkcija)
✓ provedba projekta prezentirana na web stranici Dječjeg vrtića Rijeka
✓ prezentacija provedbe projekta na Sekciji predškolskih psihologa Primorskogoranske županije, Tjednu dobre odgojno-obrazovne prakse
dječjih vrtića Grada Rijeke
✓ provedene 2 radionice za roditelje djece s poremećajima iz spektra autizma s
područja Primorsko-goranske županije (20 sudionika)
✓ provedene 2 radionice za djelatnike predškolskih i školskih ustanova s područja
Primorsko-goranske županije u koje su uključena djeca s poremećajima iz
spektra autizma (20 sudionika)

Odobren ukupan iznos donacije: 7000 HRK

