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PREDAVANJE ZA STARŠE

»Daj že enkrat!«
(Kako lahko svojemu otroku in sebi olajšate prehode med aktivnostmi)
OPIS PREDAVANJA

»Ne hodimo več na igrišče, ker vsakič, ko je potrebno oditi, naredi sceno! Eno uro porabimo,
da ga spravimo za mizo. Vsakič, ko gremo od doma, so težave. Zvečer mu moram stokrat
ponoviti, da gremo spat. itd...«?  so mnogim staršem dobro poznane zagate, ki se
pojavljajo, ko morajo otroci z eno dejavnostjo prenehati in preiti k drugi. Prehajanje
med aktivnostmi je za veliko otrok izjemno zahteven proces, zato jih pogosto
spremljajo prepiri, konflikti in tudi vedenjski izbruhi.
Daj že enkrat! Še vedno nisi…?!
Spet zamujamo! Gremo! Dovolj
je bilo! Kolikokrat moram
ponoviti?!

Otroci s posebnimi potrebami imajo običajno več težav s
prilagajanjem, zato pri prehajanju potrebujejo tudi več
vaše podpore. Predstavila bom napotke, s katerimi boste
otrokom lahko pomagali premagovati ovire pri
prehajanju in jih hkrati učili pomembne življenjske
spretnosti prehajanja. Hkrati pa boste spoznali, kako
lahko že z manjšimi spremembami v svojem ravnanju
omogočite, da prehodi med aktivnostmi postanejo
prijetnejši in zabavnejši v vsaki družini.

Na predavanju boste
starši spoznali napotke,
ki jih lahko uporabite
pri vsakodnevnih
prehodih doma in tako
olajšate proces
prehajanja med
dejavnostmi otrokom in
sebi .

Zapisala: Mojca Molek, predavateljica, maj 2017
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OSNOVNE INFORMACIJE:
Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Predavanje bo v ponedeljek, 5. junija 2017, v prostorih IC Pika v Ljubljani
(Zemljemerska 7), s pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.30 uri.
Vabljeni ste starši mlajših otrok (predšolski otroci in otroci v prvem triletju OŠ)
Predavanje bo imela Mojca Molek, specialna pedagoginja.
Kotizacija: Predavanje je brezplačno.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:
Prijave zbiramo od 17. maja 2017, do zapolnjenih mest. Prijavite se s klikom na
povezavo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWwSSduAwmfw2O6SFuRhx0pV
P0JXJrVHsuNIKMFivuwvVIjA/viewform?c=0&w=1
O PREDAVATELJICI:
Mojca Molek, specialna pedagoginja
Dela s predšolskimi otroki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke.
Tri dni v tednu pa je zaposlena v Izobraževalnem centru Pika kjer se je dve leti
dodatno izpopolnjevala za delo z otroki, starši in strokovnimi delavci (program
Strokovnega izpopolnjevanja). V zadnjem času se še posebej posveča spoznavanju z
dokazi podprtimi strategijami za preprečevanje motečega vedenja. Je tudi avtorica
knjižice Prehodi tečejo kot pesem (februar 2017).

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).
Osnovne informacije je pripravila Sabina Pšeničnik, koordinatorica, maj 2017
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