Ljubljana, 29. 9. 2014
V A B I L O NA SEMINAR
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM ZA DIJAKE S POSEBNIMI
POTREBAMI
Spoštovani,
vabim vas na seminar po katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2014/15 (KATIS). Seminar je
namenjen mentorjem dijakom s posebnimi potrebami na praktičnem usposabljanju z delom ter
organizatorjem praktičnega usposabljanja z delom, ki organizirajo PUD tudi za dijake s
posebnimi potrebami.
Cilj seminarja je, odgovoriti na vprašanja: kaj dijak s posebnimi potrebami
zmore
kakšne vrste dela lahko opravlja
kakšne vrste prilagoditev delovnega mesta potrebuje
ter podati udeležencem širši kontekst dela z dijaki s posebnimi potrebami.
Seminar bo potekal

v ponedeljek, 27. 10. 2014, ob 9. uri,
v veliki kongresni dvorani Državnega izpitnega centra,
Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana.
Dostop: v križišču Kajuhove in Letališke ceste zavijete na cesto, ki pelje med stavbo trgovine
Krisma ter Avtohišo Moste.
PROGRAM SEMINARJA

Vsebina

Predavatelj

Čas

Ure

Priporočen postopek obravnave dijaka na
praktičnem usposabljanju z delom

Anica Justinek,
Center RS za
poklicno
izobraževanje
dr. Dušan
Rutar, CIRIUS
Kamnik

9.00 – 9.45

1

9.45 – 10.30

1

Težave, s katerimi se srečujemo pri
vključevanju dijakov s posebnimi
potrebami v praktično usposabljanje z

Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, Ljubljana
Matična številka: 5910668, ID za DDV: SI44648537
Podračun pri UJP: 01100-6030633011

info@cpi.si
tel.: 01/586 42 00
fax: 01/542 20 45

delom
Gibalno ovirani dijaki
Odmor
Gluhi in naglušni dijaki ter dijaki z
govorno-jezikovnimi motnjami

Dijaki s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja
Odmor
Slepi in slabovidni dijaki

Primeri dobre prakse prilagajanja
delovnega okolja osebam s posebnimi
potrebami
Refleksija

dr. Dušan
Rutar, CIRIUS
Kamnik

10.30 – 11.15

1

Bernarda
Kokalj, Zavod
za gluhe in
naglušne
Ljubljana
Irena Korene,
OŠ Škofja
Loka-Mesto

11.45 – 12.30

1

12.30 – 13.15

1

Marija Jeraša,
Zavod za slepo
in slabovidno
mladino
Ljubljana
dr. Dušan
Rutar, CIRIUS
Kamnik
dr. Dušan
Rutar, CIRIUS
Kamnik

13.30 – 14.15

1

14.15 – 15.00

1

15.00 – 15.45

1

11.15 – 11.45

13.15 – 13.30

Če vas seminar zanima, se lahko nanj prijavite na naslednje načine:
- zaposlene v šolstvu lahko prijavi vaš ravnatelj on-line na naslovu:
http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx
- vsak udeleženec se lahko prijavi sam tako, da na naslovu
http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx izpolni prijavnico in jo pošlje kot priponko
na elektronski naslov: turicnika@cpi.si
- vsak udeleženec se lahko prijavi sam na elektronski naslov: turicnika@cpi.si. Ob
prijavi na elektronski naslov za vsakega udeleženca prosim navedite naslednje
podatke: ime in priimek; datum rojstva; ime in naslov zavoda (podjetja), na katerem je
zaposlen; davčno številko udeleženca; davčno številko zavoda(podjetja) - plačnika.
Rok prijave je najkasneje do petka, 10. oktobra 2014. Število mest je omejeno.
Kotizacija za seminar znaša 5,41 EUR na udeleženca. Za kotizacijo vam bomo izstavili
račun po opravljenem seminarju.
Lepo vas pozdravljam.
dr. Alenka Turičnik
višja svetovalka področja
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