Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

SEMINAR

KOMUNIKACIJA S STARŠI
– IZ ENOSMERNE ULICE V DIALOG
(po spletu)
Se tudi sami v službi
srečujete s
situacijami, v katerih
s starši ne najdete
skupnega jezika?

V kolikšni meri je
izid pogovora sploh
odvisen od nas?

Kako sporočamo,
kako poslušamo - ali
tudi slišimo?

OPIS SEMINARJA

Vabljeni, da na ta in druga vprašanja, najdete odgovore z nami.
Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju smo tisti, ki v veliki meri starše vabimo k
sodelovanju – tako na formalni kot na neformalni ravni. V večini primerov smo
pobudniki in začetniki medsebojne komunikacije s starši. Ali jih na naših srečanjih
zasujemo z ogromno količino informacij, navodil, morda celo očitkov? Ali jim znamo
in zmoremo dati besedo, jim prisluhniti?
Na seminarju bomo govorili tudi o tem, kdo so za nas »zahtevni starši«, o katerih
lahko slišimo razpravljati v naših zbornicah. Jih vsi dojemamo enako?
Kakšne/katere strategije poslušanja lahko uporabimo v komunikaciji s starši?
Čemu se je bolje izogniti, da z njimi ostanemo v partnerskem odnosu in se ne
zapletemo v konflikt? Poudarek bo na sodelovanju s starši pri delu z otroki s
posebnimi potrebami.
Predavatelji, ki so zaključili program strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika (2.
generacija), so zaposleni na različnih delovnih mestih, kar bo zagotovo pripomoglo,
da tematiko osvetlimo z različnih zornih kotov.
Vabljeni strokovni delavci vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov!
Zapisali predavatelji: Matjaž Knez, Martina Kobal Mandelj, Sara Marn in Klara Ogrizek
(februar 2020)
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OSNOVNE INFORMACIJE za seminar:
Komunikacija s starši – iz enosmerne ulice v dialog
Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani: www.icpika.si

Seminar bo potekal v sredo, 2. decembra 2020, preko aplikacije Zoom, s
pričetkom ob 14.00 uri in zaključkom ob 17.00 uri. Vmes bo 15 minutni
odmor.
Vabljeni ste strokovni delavci zaposleni v vseh vzgojno-izobraževalnih
ustanovah.
Na seminarju bodo predavali udeleženci, ki so junija 2020, zaključili program
strokovnega izpopolnjevanja v IC Pika:
Matjaž Knez, specialni pedagog  Martina Kobal Mandelj, pedagoginja  Sara Marn,
šolska psihologinja  Klara Ogrizek, šolska psihologinja.

Kotizacija: 20 €
Plačilo kotizacije:
Samoplačniki do seminarja. Pri udeležencih, kjer je plačnik seminarja delovna
organizacija, ki posluje z e-računi, bomo račun poslali po seminarju na naslov zavoda,
ki ste ga navedli ob prijavi. Podatki za plačilo so objavljeni na:
https://icpika.si/za-strokovnjake/

PRIJAVA NA SEMINAR:
Prijave zbiramo od 19. novembra 2020, od 12.00 naprej. Predlagamo, da se prijavite
čim prej, saj hitro zapolnimo vsa mesta (tudi v enem dnevu). Prijavite se preko
spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za prijave):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAiUHoW8uWdxonDi0nITLhZSrUIilh0AnAnw3Ng_JhJtIng/viewform?vc=0&c=0&w=1

Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kje ste
zaposleni, kdo je plačnik seminarja, naziv/ime plačnika, naslov plačnika, davčna številka
plačnika, telefonska št. plačnika, ali je plačnik seminarja davčni zavezanec.
Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, naše
povratno sporočilo.
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 v IC Pika).
Osnovne informacije je pripravila Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, november 2020.
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