Center Janeza Levca Ljubljana

PREDAVANJE ZA STARŠE

POHVALE
OPIS PREDAVANJA

Predavanje je namenjeno staršem otrok do 18 leta starosti, ki si želijo spremeniti
vedenje svojih otrok.
Pohvala je namreč ena od najpreprostejših tehnik, ki jih lahko uporabimo, da bi zmanjšali
moteče vedenje in dosegli pozitiven učinek na njihovo vedenje in napredovanje. Izvajanje te
tehnike zahteva malo časa, nekaj znanja in redko materialna sredstva. Z namenom, da bi bile
pohvale učinkovite, smo zbrali nekaj smernic iz strokovne literature in osebnih izkušenj, ki
jih lahko tudi preberete v knjižici POHVALE na naši spletni strani http://icpika.si/gradivaza-starse/e-gradivo-pohvale/

Zapisala: Branka D. Jurišić, predavateljica; november 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, 5. decembra 2016 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.
Predavala bo: Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja
Kotizacija: Predavanje je brezplačno.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:
Prijave zbiramo od 17. novembra 2016, do zapolnjenih mest. Prijavite se preko
spletnega obrazca, ki bo na naši spletni strani www.icpika.si, pod zavihkom »za
starše«. Potrdilo, ki ga dobite ob prijavi je vstopnica za eno osebo.

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:
dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja
Že več kot dvajset let se ukvarja z motečim vedenjem otrok in mladostnikov, imela je več
seminarjev in delavnic za starše, je tudi avtorica več gradiv in člankov. Starši, učitelji in
vzgojitelji jo najpogosteje sprašujejo prav o tem, kako naj se odzivajo na moteče vedenje
otrok, ne glede ali imajo otroka s posebnimi potrebami ali brez njih. Vodi Izobraževalni
center Pika, kjer izobražuje predvsem strokovnjake iz vrtcev in šol ter tako spoznava njihove
potrebe na področju preprečevanja motečega vedenja. Udeleženke prve generacije
dvoletnega strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika so med vsemi temami programa, prav
podporo pozitivnemu vedenju ocenile kot najbolj koristno in najbolje izvedeno.
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