Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

PREDAVANJE ZA STARŠE

NA POTI V SAMOSTOJNOST
(tretja ponovitev)

OPIS PREDAVANJA
Predavanje je namenjeno staršem otrok do 18. leta starosti, ki se sprašujejo kdaj bo
njihov otrok samostojen pri skrbi zase in pri domačih opravilih, kdaj je pravi čas za
učenje teh veščin, koliko pri tem otroku pomagati, katere zahteve postaviti, kako
doseči, da bo otrok sodeloval.
Za samostojno življenje so poleg komunikacije in socialnih veščin izredno pomembne
tudi praktične veščine. Gotovo si želite, da bi vaš otrok postal čim prej samostojen,
da bi se sam umil in oblekel, poskrbel za urejenost šolskih potrebščin, šel po nakupih
ter pomagal pri ostalih domačih opravilih.
Na srečanju vam bomo predstavili pomen rutin, prikazali povezavo med opravili
doma in v drugem okolju, predstavili razvojne mejnike za posamezna opravila ter
pokazali, kako si lahko pomagamo z vizualno podporo, urniki in pohvalami.

Zapisala: Helena Jeršan Kojek, predavateljica, februar 2018
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OSNOVNE INFORMACIJE:
Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Predavanje bo v ponedeljek, 26. februarja 2018, v prostorih IC Pika v Ljubljani
(Zemljemerska 7), s pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.30 uri.
Vabljeni ste starši otrok do 18 leta starosti.
Predavanje bo imela specialna pedagoginja Helena Jeršan Kojek
Gradivo
E-inačica knjižice Na poti v samostojnost:
http://icpika.si/gradiva-za-starse/na-poti-v-samostojnost-knjizica-ic-pika/
Kotizacija: Predavanje je brezplačno.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:
Prijave zbiramo od 6. februarja 2018 od 12.00 naprej – do zapolnjenih mest. Prijavite
se preko spletnega obrazca, ki bo od začetka prijav objavljen na spletni strani:
http://icpika.si/za-starse/

Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu:
pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik,
koordinatorica programov IC Pika).

O PREDAVATELJICI:
Helena Jeršan - Kojek, spec. pedagoginja
Zaposlena na osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim
standardom, kjer ima več kot dvajset let delovnih izkušenj v praksi. Je tudi soavtorica
nekaterih učbenikov in delovnih zvezkov za slovenščino. Poleg temeljnih znanj daje
velik poudarek tudi učenju veščin, ki jih otroci potrebujejo vse življenje.

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, februar 2018
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