SEMINAR

ZGODNJA OBRAVNAVA –
OCENA POTREB DRUŽINE
OPIS SEMINARJA
 Razlika med tradicionalnim in sodobnim pristopom zgodnje obravnave
 Z dokazi podprte intervencije, nova zakonodaja, uvajanje sprememb v prakso,
prepričanja strokovnjakov o zgodnji obravnavi
 Ocena potreb družine; Intervju o rutinah kot orodje za oceno potreb družine
(kako ga izvajamo – protokol izvedbe, kako si zapisujemo med pogovorom,
kakšne podatek o življenju družine pridobimo z intervjujem rutin, kako
oblikujemo cilje in učne priložnosti, sestavljanje individualiziranega programa
za družino).
Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami je usmerjena v potrebe družin, kar
se najbolj odraža v rutinah (npr. zajtrk, igrišče, večerno umivanje…). Rutine namreč
zagotavljajo dve ključni prvini učenja: odnose in ponavljanje. Mlajši otroci se
razvijajo v bližnjih odnosih z odraslimi. Posebno vlogo v razvoju otrok imajo tisti
odrasli, ki so v stalnem stiku z otrokom, ga predano spodbujajo in se mu prilagajajo.
Te vloge ne morejo nadomestiti posamezniki, ki se z otrokom srečujejo le občasno ali
tisti, ki otroku niso čustveno brezpogojno naklonjeni.

Mlajši otroci se učijo v naravnem
okolju, z vrstniki in odraslimi v
vsakodnevnih učnih priložnostih
(in ne v izoliranih vajah s
specialistih v ločenem prostoru).

Pripravila: dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja, september 2017
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OSNOVNE INFORMACIJE:
Informacije o seminarju so vam na voljo tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Seminar bo v sredo, 15. novembra 2017 v dvorani SMELT, v Ljubljani (Dunajska
cesta 160) in traja 8 ur.
Registracija od 08.00 do 08.55, predavanje od 09.00 do 16.30.
Vabljeni ste specialni pedagogi, psihologi, socialni delavci, vzgojitelji ter drugi ki se
pri svojem delu srečujete z družinami otrok s posebnimi potrebami v zdravstveni
domovih, vrtcih … in drugih ustanovah.
Predavateljici na seminarju: Branka D. Jurišić in uvodno predavanje Jana Kodrič
Kotizacija: V ceno je všteta malica in gradivo (DDV je že vključen v ceno):
- Strokovni delavci zaposleni v MOL (Mestna občina Ljubljana): 135 €
- Strokovni delavci zaposleni izven MOL: 170 €
- Starši: 65 €
* Popusti: 10% za tretjo prijavljeno osebo in vse nadaljnje iz iste delovne organizacije.
Vsak deseti prijavljeni iz iste delovne organizacije brezplačno.

Podatki za plačilo kotizacije so na spletni strani: http://icpika.si/za-strokovnjake/
Gradivo:
Priročnik Družine in rutine
Knjižici: Težave v komunikaciji/ Prehodi tečejo kot pesem
PRIJAVA NA SEMINAR:
Prijave zbiramo elektronsko. Prijavite se preko spletnega obrazca v povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_6VdXwlYak7ikcy05OOwKhXE3ojOAgjUoL6PPA2kzDBtQ/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

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).

Osnovne informacije pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, september 2017
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