Seminar za strokovne delavke in delavce v vrtcih
OBRAVNAVA OTROK S
POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
22. november 2018
SMELT Ljubljana, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

POVABILO
V skladu s programom dela Skupnosti vrtcev Slovenije pripravljamo enodnevno izobraževanje
(8 pedagoških ur) za strokovne delavke/-ce, svetovalno službo in vodstvene delavke/-ce
slovenskih vrtcev,

ki bo 22. novembra 2018 v Kongresni dvorani SMELTA Ljubljana.
Tokratni izobraževalni dan bo prinesel zanimive odgovore na premnoge težave, s katerimi se
srečujemo vrtci na področju zgodnje obravnave in nudenja dodatne strokovne pomoči v vrtcih.

Program seminarja:
Četrtek, 22. 11. 2018
8. 30-9. 00

Sprejem udeležencev (registracija)

9. 00-10. 00

Uvodni pozdrav
Kaj prinaša Zakon o zgodnji obravnavi vrtcem, kaj je predvideno v podzakonskih aktih,
kdaj se predvideva implementacija? predstavnica/predstavnik ministrstva

10. 00-11. 15

Kako prepoznati otroka s posebnimi potrebami v oddelku in kakšne so naše možnosti, da
mu zagotovimo dovolj dobro podporno okolje? Andreja Zorman,
dipl. nevrofizioterapevtka

11. 15-12. 45

Podpora otroku pri učenju komunikacije, razvoju govora in jezika – Barbara Korošec,
specialistka logopedije URI Soča

12. 45-13. 30

Odmor za kosilo

13. 30-15. 00

Čustveni in vedenjski vidik otrok s posebnimi potrebami – dr. Bernarda Dobnik
Renko, Svetovalni center za otroke in mladostnike

15. 00-16. 00

Pravni vidik varovanja podatkov, odgovornost strokovne delavke/-ca, vrtca in ravnatelja
– dr. Marija Hladin

16. 00-17. 00

Primer dobrega timskega sodelovanja med vrtcem in razvojno ambulanto – Anita
Zadravec, prof. def. in člani razvojnega tima

17, 00 -

Zaključek seminarja

Kotizacija:

Prijava:

Kotizacija
za
seminar
znaša
65,00
EUR/udeleženca za vrtce, ki so člani Skupnosti
vrtcev Slovenije in 95,00 EUR/udeleženca za
vrtce, ki niso člani Skupnosti vrtcev Slovenije.
Cena vključuje: udeležbo na seminarju,
gradivo, postrežbo med odmori (opoldansko
kosilo, kava, sok, voda).
Račun za kotizacijo vam bomo poslali po
seminarju. Odpoved udeležbe na seminarju
sporočite najkasneje do 15. novembra 2018; v
nasprotnem primeru plačate kotizacijo v
celotnem znesku.

Obrazec (prijavnico) izpolnite in pošljite
najkasneje do 19. novembra 2018 na naslov:
skupnost@skupnostvrtcev.si
ali po pošti na naslov:
Tajništvo Skupnosti vrtcev Slovenije, Meljska
cesta 56, 2000 Maribor
ali po fax-u: 02/ 229-54-11

Organizacija in izvedba:
Skupnost vrtcev Slovenije
Podlubnik 1 d, 4220 Škofja Loka
Tel.: 02/ 229-54-10
Fax: 02/ 229-54-11

e-pošta: skupnost@skupnostvrtcev.si
Transakcijski račun: 05100-8015596622

Z veseljem vas pričakujemo!
Janja Bogataj,
predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

