CENTERKONTURA d.o.o., Ljubljana

Vabilo na dvodnevni seminar
OD MALČKA DO VSEZNALČKA
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož in družba Centerkontura organizirata
dvodnevni seminar OD MALČKA DO VSEZNALČKA. Seminar je namenjen vsem, ki skrbijo za skladen razvoj in spodbujanje govornega razvoja predšolskih otrok, še posebno za
tiste, ki delajo z otroki s težavami v razvoju poslušanja in govora, z nerazvitim govorom, avtističnimi otroki, otroki z dislalijo, disgrafijo, disleksijo, disfazijo, gluhimi in naglušnimi otroki v
procesu rehabilitacije, gibalno oviranimi in otroki s kombiniranimi motnjami.
Na seminarju bodo udeleženci v delavnicah in hospitaciji pri konkretnem delu z otroki spoznali komplet delovnih zvezkov OD MALČKA DO VSEZNALČKA, ki omogoča skladnost
otrokovega razvoja, in spoznali, kako se delovni zvezki uporabljajo v praksi, pri delu z otrokom. Udeleženci se bodo naučili izvajati tehniko piktografske ritmike, ki združuje psihološke,
medicinske, sociološke in pedagoške pogoje za usvajanje in razvijanje govora in jezika.
Izvajalci dvodnevnega seminarja so avtorice kompleta delovnih zvezkov OD MALČKA DO
VSEZNALČKA in mentor prof. Mladen Lovrič iz Centra SUVAG Zagreb.
Udeleženci – strokovni delavci, od vzgojiteljev, učiteljev v devetletni osnovni šoli in specialni
ter rehabilitacijski pedagogi (defektologi), in vsi, ki nudijo dodatno strokovno pomoč pri razvijanju govora, jezika in opismenjevanja otrok s posebnimi potrebami, bodo na seminarju
spoznali metodo piktografske ritmike ter dobili gradivo, ki ga bodo lahko uspešno uporabljali
pri svojem delu.
Vabljeni.
Mag. Marko Strle					
Center za komunikacijo, sluh in govor		
Portorož 						
							

Karl Destovnik
Centerkontura, družba za svetovanje,
socialni razvoj, usposabljanje
in založništvo

CENTERKONTURA d.o.o., Ljubljana

Prijavnica za seminar – OD MALČKA DO VSEZNALČKA
Petek, 7. decembra in sobota, 8. decembra 2018
Petek, 5. aprila in sobota, 6. aprila 2019
Točen naziv organizacije: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Točen naslov organizacije: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Organizacija je zavezanec za DDV
(obkrožite): 		
DA
NE
ID za DDV: _______________________________________
Ime in priimek udeleženca/ke:
________________________________________________________
Datum rojstva:
___________________________
Delovno mesto: _____________________________________________________________________
Telefon in e-naslov:
_____________________________________________________________________
Datum:

žig

Podpis odgovorne osebe:

Prijavnico lahko pošljete:
•
•

po klasični pošti na naslov: Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož,
Sončna pot 14/a, 6320 PORTOROŽ
po el. pošti na naslov: helena.repic@guest.arnes.si

