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Pedart Oy tarjoaa opetuksen tukea erityistä tukea tarvitseville oppilaille Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja
Päijät-Hämeen alueilla. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti oppilaan kotona. Koulutukitapaaminen on kahden
opetustunnin kokonaisuus. Pedart Oy, erityisluokanopettaja Simo Hillo KM ja tiiminvetäjät, pätevät
erityisluokanopettajat, vastaavat oppilaan opetuksesta terapeuttisella ja kuntouttavalla otteella.

Opetuksesta vastaava erityisluokanopettaja pitää yhteyttä oppilaan kouluun, on mukana palavereissa ja
vastaa opetuksen suunnittelusta. Arviointi tapahtuu yhdessä oppilaan koulun kanssa. Tulokset kotiin
suunnatun tuen, koulukuntoisuuden kuntouttamisen osalta ovat olleet hyviä. Lyhyessäkin ajassa 3 – 6 kk
on saatu tuloksia, nuori on löytänyt vahvuudet ja saanut uskoa tulevaisuuteen. Vaikeissa tapauksissa tukea
voidaan jatkaa pitkäjänteisesti.

Pedart Oy:n ote oppimiseen – tuki kasvuun pakettiin voidaan lisätä perheterapiaa, jolloin tukea
kohdennetaan vanhemmuuden kasvuun. Uskomme vahvaan kohtaamiseen, ja toimivaan kumppanuuteen.
Perhetyöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden sekä asiakkaan hoitotahon kanssa toimiva yhteistyö on
meidän työtämme leimaava ote.

Kotiin kohdennettu ja profiloitunut tuki on kustannuksiltaan kevyt. Tuotettamme on tilattu niin
sosiaalitoimen kuin yksityisten henkilöiden ja toimijoiden toimesta. Työntekijöidemme osaaminen on
hyvää tasoa, ja kokemus erityisopetuksen kentältä vankka. Meille on ominaista kohdata nuori vahvasti ja
löytää ne voimavarat, joilla vaikeuksista selvitään. Nyt tehdyt panokset kasvavat korkoa tulevaisuuteen.

Yritys on tehnyt yhteistyötä Pirkanmaalla vuodesta 2011 seuraavien kuntien kanssa:

- Tampere
- Lempäälä
- Ylöjärvi
- Orivesi
- Kangasala
- Pirkkala

Ja nyt kevään 2013 aikana laajennamme toimintaa osaavien työntekijöiden avulla myös Kanta- ja Päijät-
Hämeen alueelle.

Kustannus sisältää kaiken, matkakulut, materiaalit ja alv. Laskutus tapahtuu kuukauden välein, tarvittaessa
voimme räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisen tukipaketin.

Tulemme mielellämme kertomaan lisää toiminnastamme ja vastaamaan teitä askarruttaviin kysymyksiin.



   VAHVA OTE

4 koulutukitapaamista / viikko

Oppilaalle, jolla on paljon poissaoloja ja oppimisvaikeuksia sekä tarvitsee vahvan
ryhtiliikkeen koulunkäynnin sujumiseen. Tuen alkuvaiheessa olisi hyvä ottaa
ensimmäinen ja toinen kuukausi vahvalla otteella, ja siitä porrastetusti
keventää. Tässä otteessa jäsennetään oppilaan tilanne, pidetään palavereja
koululla, hoitotahon kanssa ja aloitetaan vahvasti kaikkien oppiaineiden kanssa.



  KUNTOUTTAVA OTE

3 koulutukitapaamista / viikko

Kuntouttava ote on hyvänä jatkumona vahvan otteen jälkeen, tällä portaalla
seuraavat 3 – 4 kk. Tässä vaiheessa kokeita, mahdollisesti väliarviointia ja ennen
kaikkea vahvaan oppilaan tuntemukseen kuntouttavan otteen kautta
koulukuntoisuuden kohentuminen ja oppilaan sekä perheen kokonaisvaltainen
eheytyminen on mahdollista.



Ote oppimiseen, tuki kasvuun

VOIMAUTTAVA OTE

2 koulutukitapaamista / viikko

Tämä ote tuon mukaan voimautumisen tunteen. Oppilas uskoo omiin
kykyihinsä, opetus on mahdollista tehdä myös kokemuksellisesti retkien ja
projektien kautta. Tämän portaan kesto on yksilöllinen. Tässä vaiheessa
kokeilemme varmoin askelin normaaliin koulurytmiin palaamista.



Ote oppimiseen, tuki kasvuun

    MATKALLA OTE

Kevyt tuki, kumppanuus koulun kanssa.

Konsultaatio resurssi koululle 1 tunti / viikko

Tsemppaava kohtaaminen, selkeä tavoite / päämäärä

1 koulutukitapaaminen / viikko



Ote oppimiseen, tuki kasvuun

   LÄKSYTSEMPPI

Käy koulussa, läksyt ei suju ja kokeisiin valmistautuminen hankalaa. Ote
oppimiseen tuki ottaa asiakseen auttaa nuorta opinnoissa.

1 koulutukitapaaminen / viikko


