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Izdajo priročnika sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

 
Strip Branke D. Jurišić iz priročnika Družine in rutine: 

V komunikaciji s starši niso pomembna le naša vprašanja in tisto, kar zanima nas. Eno najbolj 

učinkovitih strategij za učinkovito komunikacijo je poslušanje in odzivanje na potrebe staršev. Da bi o 

njihovih potrebah izvedeli več, pa je dobro poznati načine spraševanja. 

 

 

Tiskano različico priročnika Družine in rutine bodo prejeli udeleženci celodnevnega 

seminarja Zgodnja obravnava – ocena potreb družine, ki bo v sredo, 15. novembra 

2017, v dvorani Smelt v Ljubljani. Več informacij in prijave na www.icpika.si. 
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Branka D. Jurišić, DRUŽINE IN RUTINE. Priročnik za izvajalce zgodnje obravnave 

 

Specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić v priročniku Družine in rutine predstavi: 

 teoretična izhodišča zgodnje obravnave (sedem načel, razlika med 

tradicionalnim in sodobnim pristopom zgodnje obravnave, rutine kot vir učnih 

priložnosti, ključne strategije za poučevanje otrok v rutinah itd.), 

 intervju o rutinah (orodje za ocenjevanje potreb družine, ki ga je oblikoval 

priznani ameriški strokovnjak na področju zgodnje obravnave R. A. McWilliam 

– kako poteka, katere podatke pridobimo, kdaj se ga lotimo, kako staršem 

pojasnimo njegov namen in pomen rutin, kako uporabimo zbrane podatke za 

načrtovanje podpore družini, kako z njim oblikujemo cilje itd.), 

 novosti, ki jih na področju sodelovanja z družinami opredeljuje nov Zakon o 

celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami 

(ZOPOPP) in se vežejo na oceno potreb družine, 

 nekaj smernic za prepoznavanje, načrtovanje in uvajanje sprememb ter 

novosti v vsakodnevno prakso (ZOPOPP bo sprožil spremembe sedanje 

prakse v Sloveniji, zato so zapisana tudi priporočila, kako lahko vsebina tega 

priročnika prispeva k uresničevanju novosti, ki jih zakon nalaga in omogoča – 

npr. smernice, kako sploh začeti s procesom uvajanja sprememb in novosti), 

 priporočila za samostojni študij (izbor koristnih spletnih povezav do 

večinoma prosto dostopnih spletnih seminarjev, video posnetkov in različnih 

gradiv). 

 

Za lažje razumevanje teoretičnih izhodišč in razlag so opredeljeni ključni pojmi, ki 

se v besedilu pogosteje pojavljajo (praksa, obravnava, intervencija, rutine, 

prilagoditvene spretnosti, razvojna področja  itd.). Vključeni so tudi opisi desetih 

primerov otrok in sodelovanj z družinami, ki ponazarjajo nekatere prvine zgodnje 

obravnave, rabe strategij poučevanja, intervjuja o rutinah itd. V prilogah pa so z 

dovoljenjem avtorjev objavljeni slovenski prevodi obrazcev, ki služijo kot dobro 

izhodišče in uporaben pripomoček za izvedbo intervju o rutinah. Za lažjo predstavo 

o poteku intervjuja o rutinah sta specialni pedagoginji dr. Branka D. Jurišić in Mojca 

Molek opisali lastne korake pri pripravi in izvedbi intervjuja o rutinah. Celotno 

besedilo dodobra popestrijo poučni in duhoviti stripi dr. Branke D. Jurišić. 

Pripravila: Simona Mehle, urednica v IC Pika, oktober 2017 
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