Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

SEMINAR

AVTIZEM
(četrta izvedba)
OPIS SEMINARJA
Z opisom otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami bodo udeleženci spoznali
značilnosti spektra AM, saj se delovanje otrok in mladostnikov razlikuje v
posameznih časovnih obdobjih. Med osebami z avtizmom so zelo velike razlike. Tri
kognitivne teorije o avtizmu pomembno prispevajo k razumevanju avtizma (kako
oseba z avtizmom razmišlja, doživlja svet in kako se to odraža na vedenju –
komunikaciji, sodelovanju, druženju z drugimi, vsakodnevnih spretnostih, igri).
Vedenjski izbruhi oseb z avtizmom so zanje velika ovira pri učenju, sodelovanju v
skupini in zato je to velik izziv za starše, vzgojitelje in učitelje. Osrednja tema
seminarja so značilnosti vedenjskih izbruhov po posameznih obdobjih in učinkoviti
načini odzivanja med izbruhom in po njem.

Seminar smo prvič izvedli v šolskem letu 2015/16, v dvorani Smelt Ljubljana. Udeležilo se ga je več
kot 300 slušateljev. Naslednje ponovitve smo imeli v IC Pika.

Zapisala: predavateljica dr. Branka D. Jurišić , januar 2018
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OSNOVNE INFORMACIJE:
Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani:
www.icpika.si
Seminar bo v sredo, 23. maja 2018, v prostorih IC Pika v Ljubljani (Zemljemerska
ulica 7), s pričetkom ob 09.00 in zaključkom ob 16.30 uri.
Vabljeni ste vzgojitelji, učitelji, specialni pedagogi in drugi izvajalci dodatne
strokovne pomoči, svetovalni in drugi strokovni delavci.
Predavanje bo imela dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja.
Gradivo:
Otroci z avtizmom, priročnik za učitelje in starše (Jurišić, 2016).
Kotizacija 1 – vključuje knjigo Otroci z avtizmom:
- Strokovni delavci zaposleni v MOL (Mestna občina Ljubljana): 85 €
- Strokovni delavci zaposleni izven MOL: 105 €
Kotizacija 2 – za udeležence, ki knjigo že imajo, je možnost kotizacije brez knjige:
- Strokovni delavci zaposleni v MOL (Mestna občina Ljubljana): 65 €
- Strokovni delavci zaposleni izven MOL: 85 €
Pri kotizaciji je DDV že vključen v ceno.
Podatki za plačilo kotizacije so na spletni strani: http://icpika.si/za-strokovnjake/

PRIJAVA NA SEMINAR:
Prijave zbiramo 24. aprila 2018, od 12.00 naprej – do zapolnjenih mest. Prijavite se
preko spletnega obrazca, ki bo od začetka prijav objavljen na spletni strani:
http://icpika.si/za-strokovnjake/

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 v IC Pika,
januar 2018.
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