Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

SEMINAR

INTERVJU O RUTINAH
OPIS SEMINARJA
Seminar je namenjen izvajalcem zgodnje obravnave, ki bodo intervju o rutinah (IR)
uporabljali pri svojem vsakodnevnem delu z družinami v zgodnji obravnavi. IR je
učinkovito orodje, ki nam omogoča oceno potreb družine in oblikovanje ciljev v
individualiziranem načrtu pomoči za družino. Oboje je novost, ki bo v timih za
zgodnjo obravnavo kmalu tudi zakonska obveznost. Prav zato smo pripravili
seminar s praktičnimi delavnicami, da bi se izvajalci zgodnje obravnave lahko bolj
pripravili na to, kako IR vpeljati v svojo prakso. Na delavnicah boste lahko opazovali
izvedbo IR, urili določene spretnosti v majhnih skupinah (oblikovanje vprašanj,
pojasnjevanje namena IR, zapisovanje, ocenjevanje po protokoli, pisanje merljivih
ciljev…).
Slušatelji bodo na seminarju dobili tiskana gradiva, ki jih bodo uporabili na
delavnicah in prosojnice iz predavanj.
Knjigo Družine in rutine (Priročnik za izvajalce zgodnje obravnave) udeleženci
seminarja prevzamejo iz spletne strani v e-inačici. Priporočamo, da si pred
seminarjem gradivo preberejo.
VSEBINA PO DNEVIH:

Prvi dan seminarja
- Predavanje o IR (struktura 6
vprašanji in 6 korakov izvedbe).
- Delavnice:
 Opazovanje izvedbe IR z družino.
 Vrednotenje IR (po protokolu).

Drugi dan seminarja
- Cilji v individualiziranem načrtu
pomoči (predavanje in delavnica) .
- Pisanje poročila (primeri in
delavnica).
- Načrtovanje učnih priložnosti v
vsakodnevnih rutinah (delavnica).
- Zaključek in podelitev potrdil.

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 z delavnico traja 12 ur (razdeljeno v dva dni), v prostorih IC Pika v Ljubljani
(Zemljemerska 7).
1. Termin:
- sreda, 21. marec 2018 od 09.00 do 15.15 in četrtek, 22. marec 2018 od 09.00 do 13.15
2. Termin:
- sreda, 18. april 2018 od 09.00 do 15.15 in četrtek, 19. april 2018 od 09.00 do 13.15
Vabljeni ste izvajalci zgodnje obravnave (psihologi, logopedi, delovni terapevti,
fizioterapevti, socialni delavci, specialni pedagogi, zdravniki - pediatri …).
Predavanje in delavnice - dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja.
Gradivo:
E-inačica priročnika Družine in rutine (Jurišić, 2018):
http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/prirocnik-druzine-in-rutine/
izročki prosojnic, tiskana gradiva za delavnice
Kotizacija:
- Strokovni delavci zaposleni v MOL (Mestna občina Ljubljana): 100 €
- Strokovni delavci zaposleni izven MOL: 120 €
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 od 7. februarja 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.
Center Janeza Levca Ljubljana – Organizacijska enota Izobraževalni center
PIKA, Zemljemerska ulica 7, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 43-42-360, E-mail: pika@centerjanezalevca.si
www.centerjanezalevca.si

