Ljubljana, 29. 5. 2014
Vabilo na seminar

Kako integrirati gibalno ovirane dijake ter dijake s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja v redne oddelke poklicnih in strokovnih šol

Spoštovani,
vabim vas na 8-urni seminar po katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2013/14 (KATIS).
Seminar je namenjen vsem učiteljem in drugim strokovnim delavcem poklicnih in strokovnih
šol, ki imajo v redne oddelke integrirane dijake s posebnimi potrebami.
Seminar bo potekal v četrtek, 26. 6. 2014, ob 9. uri, v prostorih Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana, v mali predavalnici (soba 318, 3.
nadstropje).
Brezplačno parkiranje bo mogoče na šolskem parkirišču, po potrebi pa tudi na šolskem
asfaltiranem igrišču.
Program seminarja

Vsebina

Predavatelj

Čas

Ure

Uvod – težave, s katerimi se srečujemo pri
integraciji dijakov s posebnimi potrebami v
redne oddelke
Izkustvena delavnica
1. skupina: gibalno ovirani dijaki
2. skupina: dijaki s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja
Kaj je gibalna oviranost in kako lahko
pomagamo gibalno oviranemu dijaku

dr. Dušan Rutar

9.00 – 9.45

1

dr. Dušan Rutar
(1. skupina)
Irena Korene
(2. skupina)
dr. Dušan Rutar

9.45 – 11.15

2

11.15 – 12.45

2
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Odmor
Kaj so primanjkljaji na posameznih
področjih učenja (PPPU) in kako lahko
pomagamo dijaku s PPPU
Priporočen postopek obravnave dijaka s
posebnimi potrebami na šoli. Refleksija.

12.45 – 13.15
Irena Korene

13.15– 14.45

2

dr. Dušan Rutar

14.45 – 15.30

1

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 četrtka, 12. junija 2014.
Kotizacija za seminar znaša 9,46 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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