VABILO ZA SEMINAR

VZGOJNO ZAHTEVNI OTROCI

KDAJ? 12. 11. 2022
KJE? APLIKACIJA ZOOM (NA DALJAVO)
ZAKAJ? Ker želimo vzgajati zadovoljne posameznike, ki bodo soustvarjali
uspešno družbo!
Na seminarju bomo odgovorili na najpomembnejša vprašanja o vzgojno
zahtevnih otrocih ter podali konkretne rešitve za delo z njimi.
Kotizacija: 89,00 eur
Za udeležbo na seminarju prejmete gradivo v tiskani obliki in potrdilo o
udeležbi. (8 ur - 0,5 točke)
Dodatne informacije: 040 850 876, aseminarji@gmail.com.
Kaj pravijo udeleženci?
»Hvala za iskrenost in odlično predstavitev!«
»Hvala za super predavanje. Vesela sem vseh konkretnih predlogov.«
»Hvala lepa! Zelo prijetno vas je poslušati in vedno se lahko nekaj novega naučimo.«
»Hvala za vse konkretne predloge. Bilo je super!«
»Odličen seminar, takih bi moralo biti več.«
»Hvala za odlično predavanje. Posebej so mi bili všeč praktični primeri.«
»Hvala za res dobro predavanje, konkretne primere in nove ideje!«

Predavateljica z 20 letnimi izkušnjami, mama, žena, specialna pedagoginja. Po končani Pedagoški fakulteti v Ljubljani
sem se zaposlila v osnovni šoli s prilagojenim programom,
kjer sem delala kot učiteljica 8. razreda, kasneje kot izvajalka
DSP v redni osnovni šoli in v vrtcu. Po nekajletni praksi sem
začela ugotavljati, da mi pridobljeno znanje v času študija
ne zadostuje pri reševanju vsakodnevnih težav predvsem na
področju vzgojne problematike. Zato sem se začela dodatno
izobraževati in »tuhtati« kaj in kako? Lastne izkušnje, ki so
se v praksi izkazale za učinkovite, predajam naprej. Na mojih
seminarjih, delavnicah in predavanjih ni teorije, saj menim, da
je »branje samotno dejanje«. Veliko je aktivnega sodelovanja
in zagotavljam vam, da boste domov odšli navdušeni!
Alenka Stare
»Če bi zdravnik, odvetnik ali zobozdravnik imel vseskozi v svoji pisarni štirideset ljudi, od katerih bi vsi imeli različne potrebe, in nekateri od njih ne bi želeli biti tam, zato bi povzročali težave, in bi moral zdravnik, odvetnik ali
zobozdravnik brez vsake pomoči z vso strokovno odličnostjo skrbeti zanje devet mesecev, potem bi si morda lahko
predstavljal učiteljevo delo.« (Donald D. Quinn)

PROGRAM SEMINARJA

VZGOJNO ZAHTEVNI OTROCI
12. 11. 2022
POVEZAVO BOSTE PREJELI PO ELEKTRONSKI POŠTI EN
DAN PRED SEMINARJEM

8.00-9.30

Ali je res vsak dan več vzgojno zahtevnih otrok?
Kdo so vzgojno zahtevni otroci?
Zakaj nastanejo težave?
Gaussova krivulja ali normalna porazdelitev.
Stop!
Vzgoja, socialno okolje, kulturno okolje.
Elektronske naprave.
Duševne motnje.
Čustveno vedenjske motnje, avtizem, Aspergerjev sindrom, motnja pozornosti, anksioznost, učne težave.
Primeri iz prakse.

9.30-9.40

odmor

9.40-11.10

Razvoj povprečnega otroka.
Preventiva.
Kako ustvariti prijetno okolje za vse vzgojitelje, učitelje, strokovne delavce, otroke in starše?
Zakon o vrtcih.
Zakon o osnovni šoli.
Vzgojni načrt.
Šola za starše.
Hišni red.
Primeri iz prakse.

11.10-11.30 odmor
11.30-13.00

10 korakov uspešnega reševanja težav: strokovni delavec, otrok, načrt reševanja težav, starši, pravila, red, disciplina, timsko delo, samoregulacijsko učenje, pozitivno okolje, pomoč zunanjih strokovnjakov
Košara za prvo pomoč
Akcijski načrt
Izhod v sili
Primeri iz prakse

13.00-13.10 odmor
13.10-14.40

Primeri iz prakse.
Vaja dela mojstra.
Postopno mišično sproščanje, čuječnost, gibalne vaje za urjenje koncentracije in pozornosti.

PRIJAVNICA ZA SEMINAR

VZGOJNO ZAHTEVNI
OTROCI

podatki o udeležencu
ime in priimek:
ulica, hišna številka:
poštna številka, kraj pošte:
e-naslov:
telefon:
delovno mesto:
podatki o zavodu
uradni naziv organizacije:
ulica in hišna št.
poštna št./kraj pošte:
odgovorna oseba:
kraj in datum:
podpis udeleženca:
plačnik:

posameznik

zavod

Podpis odgovorne osebe zavoda/žig:
V kolikor je plačnik zavod, vam bomo na podlagi podpisane in
žigosane prijavnice izstavili e-račun.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite na naslov: A&R PROJEKT, Alenka Stare
s.p., Za gradom 2, 4260 Bled ali po e-pošti: aseminarji@gmail.com

A&R PROJEKT, Alenka Stare s.p., Za gradom 2, 4260 Bled

