Center Janeza Levca Ljubljana

PREDAVANJE ZA STARŠE OSNOVNOŠOLSKIH OTROK

NA POTI V SAMOSTOJNOST
(Prilagoditvene spretnosti – domača opravila)

OPIS PREDAVANJA

Predavanje je namenjeno staršem osnovnošolskih otrok, 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. Vendar se pogosto sprašujete kdaj je pravi čas za učenje, koliko
pri tem otroku pomagati, katere zahteve postaviti, kako doseči, da bo otrok sodeloval ipd.
Na srečanju vam bomo predstavili pomen rutin, prikazali povezavo med opravili doma in v
šoli, predstavili razvojne mejnike za posamezna opravila ter pokazali, kako si lahko
pomagamo z vizualno podporo, urniki in pohvalami.
Udeleženci bodo prejeli knjižico Na poti v samostojnost, avtoric Helene Jeršan Kojek in
Branke D. Jurišić.

Zapisala: Helena Jeršan Kojek, predavateljica; oktober 2016
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OSNOVNE INFORMACIJE:
Informacije o predavanju so vam na voljo tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Predavanje bo v ponedeljek, 28. novembra 2016 v prostorih IC Pika v Ljubljani
(Zemljemerska 7), s pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.30 uri.
Vabljeni ste starši osnovnošolskih otrok. Predavanje za starše predšolskih otrok
pripravljamo v januarju 2017. Točen datum bomo objavili na naši spletni strani,
decembra 2016.
Predavala bo: Helena Jeršan Kojek, zunanja sodelavka IC Pika
Kotizacija: Predavanje je brezplačno.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:
Prijave zbiramo do zapolnjenih mest. Prijavite se preko spletnega obrazca, ki je na
naši spletni strani www.icpika.si, pod zavihkom »za starše«.

Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslov:
pika@centerjanezalevca.si ali na telefon 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. Pri delu z učenci uspešno uporablja različne strategije
branja .
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