DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

OPISI SEMINARJEV V ŠOLSKEM LETU
2018/19
Seminarji bodo v predavalnici Izobraţevalnega centra
Pika, v trajanju osem ur. Namenjeni so strokovnim
delavcem, ki delajo z otroki v predšolskem in šolskem
obdobju.
Ponovitev seminarja Avtizem:
 14. februar 2019, elektronske prijave odpremo 31. januarja 2019 ob 12.00 uri.
Seminar smo prvič izvedli v šolskem letu 2015/16, v dvorani Smelt Ljubljana. Udeleţilo
se ga je več kot 300 slušateljev. Naslednje ponovitve smo imeli v IC Pika.
Z opisom otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami bodo udeleţenci 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, doţivlja svet in kako se to odraţa na vedenju – komunikaciji, sodelovanju,
druţenju 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.
Dve ponovitvi seminarja Šolska in razredna pravila:
 11. april 2019, elektronske prijave odpremo 28. marca 2019 ob 12.00 uri.
 27. junij 2019, elektronske prijave odpremo 13. junija 2019 ob 12.00 uri.
Seminar je namenjen zlasti učiteljem in drugim strokovnim delavcem v OŠ. Oblikovanje
pravil je izziv za vzgojitelje, učitelje in tudi starše – ţelimo si, da bi bila ta razumljiva,
kratka in uporabna. Kako učinkovita so pravila in v kakšni meri jih učenci upoštevajo, je
povezano s strategijami poučevanja in našimi odzivi na pričakovano vedenje otrok
oziroma ob kršenju pravil. Del seminarja bo potekal v obliki delavnice, v kateri bodo
slušatelji oblikovali pravila glede na moteče in/ali pričakovano vedenje otrok.
Na seminarju bodo slušatelji urili oblikovanje učinkovitih pravil, ki so:
 razumljiva (obsegajo opredeljeno ţeleno - pričakovano – vedenje),
 obsegajo vedenje, ki ga lahko opazujemo in merimo
 oblikovana pozitivno (kaj naj učenec dela, namesto, česa naj ne dela),
 skladna s pričakovanji – izidom – pričakovanimi vedenji.
Po korakih bodo spoznali učinkovite postopke poučevanja pričakovanega vedenja in
odzivanje na kršitve pravil, analizirali bodo primere in rabo strategij v skupini učencev.
Razliko med krepitvijo in podkupovanjem ter razliko med kaznijo in posledicami bodo
udeleţenci razločevali na opisih primerov v šolskem in domačem okolju.
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ŠOLE ZA STARŠE V IC PIKA (2018/19)
Predavanja in delavnice so namenjene staršem. Imamo
jih v prostorih IC Pika v popoldanskem času (v
ponedeljkih od 17.00 do 18.30), udeleţba je
brezplačna, potrebna je le predhodna elektronska
prijava.
1. Ţelim imeti prijatelje
15. oktober 2017 ob 17.00, predavanje za starše predšolskih in šolskih otrok. Predavala
bo Ajda Strnad, socialna pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 2. oktobra 2018,
od 12.00 naprej.
2. Branje za znanje
12. november 2018 ob 17.00, predavanje za starše osnovnošolskih otrok. Predavala bo
Romana Ferlič, spec. pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 25. oktobra 2018, od
12.00 naprej.
3. Otrok se ne drţi pravil/Pravila doma
3. december 2018 ob 17.00, predavanje za starše otrok do 18. leta starosti. Predavala
bo dr. Branka D. Jurišić, spec. pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 22.
novembra 2018, od 12.00 naprej.
Sorojenci in odnosi med njimi
14. januar 2019 ob 17.00, predavanje za starše predšolskih in šolskih otrok s sorojenci.
Predavala bo Kaja Praprotnik, univ. dipl. psihologinja. Začetek elektronskih prijav bo 3.
januarja 2019, od 12.00 naprej.
4. Spanje predšolskih otrok
11. februar 2019 ob 17.00, predavanje za starše predšolskih otrok. Predavala bo dr.
Jana Kodrič, spec. klinične psihologije. Začetek elektronskih prijav bo 31. januarja 2019,
od 12.00 naprej.
5. Vaje za tekoče branje
11. marec 2019 ob 17.00, delavnica za otroke v prvem triletju OŠ in njihove starše.
Predavala bo Mateja Demšar, univ. dipl. pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 21.
februarja 2019, od 12.00 naprej.

Zapisala: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika
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