Center Janeza Levca Ljubljana

SEMINAR

OCENJEVANJE OTROKOVIH POTREB
OPIS SEMINARJA

Osredotočili se bomo na delovanje otroka v skupini vrtca ali v šolskem razredu.
Otroci s svojim vedenjem sporočajo več kot v pogovoru. Moteče vedenje lahko razumemo
tudi kot potrebo po neki spremembi: dejavnosti, pobude, posledice, okolje …
Slušateljem bomo predstavili načine zbiranja podatkov o otrokovem vedenju, ki nam
omogočajo načrtovanje učinkovitih sprememb. Podatki o izhodiščnem stanju nam
omogočajo načrtovanje ciljev, spremljanje napredovanja in pisanje poročil.
Slušatelji bodo spoznali lestvico spremljanja otrokovega delovanja v vsakodnevnih
dejavnostih in preizkus ocene napredka učnih dosežkov (začetnega branja). Z analizo
funkcije vedenja (AFV) bodo spoznali kako izberemo strategije za zmanjšanje motečega
vedenja in krepitev želenega vedenja. Pripravili smo veliko delavnic s praktičnimi primeri.

VSEBINA PO DNEVIH:

Prvi dan seminarja (11. 4. 2017)
- Predavanje o motečem vedenju, ciljih.
- Lestvica za oceno dejavne vključenosti.
- Ocenjevanje potreb s formativnim
ocenjevanjem.
- Diferenciacija v razredu.
- Strategije in ukrepi za moteče vedenje.
- Delavnice, primeri.

Drugi dan seminarja (12. 4. 2017)
-

Rezultati ankete.
Merjenje in beleženje vedenja
Delavnice, primeri.
Zaključek in podelitev potrdil.

Uredila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, marec 2017
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OSNOVNE INFORMACIJE:
Informacije o seminarju so vam na voljo tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Seminar bo trajal 12 ur:
- v torek, 11. aprila 2017 od 09.00 do 15.15,
- v sredo, 12. aprila 2017 od 09.00 do 13.15
in bo v prostorih IC Pika v Ljubljani (Zemljemerska 7).
Vabljeni ste vzgojitelji, učitelji, specialni pedagogi ter drugi izvajalci dodatne
strokovne pomoči, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.
Predavateljice na seminarju: Branka D. Jurišić, Romana Ferlič in Mojca Molek. Več
o predavateljicah na spletni strani: http://icpika.si/o-nas/
Kotizacija: v ceno je všteta malica in gradivo (DDV je že vključen v ceno):
- Strokovni delavci zaposleni v MOL (Mestna občina Ljubljana): 75 €
- Strokovni delavci zaposleni izven MOL: 90 €
Podatki za plačilo kotizacije so na spletni strani: http://icpika.si/za-strokovnjake/
PRIJAVA NA SEMINAR:
Prijave zbiramo elektronsko, do zapolnjenih mest. Prijavite se preko spletnega
obrazca v povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcDQVXlAu6VjdtnjzmGAstS2mGkehhir7FrMrvF_1lCskrA/viewform?c=0&w=1

Anketni vprašalnik:
Prosimo, da izpolnite vprašalnik o praksi ocenjevanja in merjenja v šolah/ vrtcih. Za
prijavljene na seminar je izpolnjevanje ankete obvezno. Predviden čas reševanja
ankete je šest minut. Povezava: https://www.1ka.si/a/113353
Dodatne informacije o seminarju lahko dobite po elektronski pošti – pišite na naslov:
pika@centerjanezalevca.si ali pokličite na telefonsko številko 01/43-42-360 (Sabina
Pšeničnik, koordinatorica programov IC Pika).
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