MEDNARODNA STROKOVNA KONFERENCA
»KAM KAŽE KOMPAS?«
»Inovativni pristopi strokovne podpore otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam.«
15. november 2018
PROGRAM KONFERENCE
8.00 - 8.45
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
SVEČANA OTVORITEV KONFERENCE
Uvodna točka »Duet« pod vodstvom Marjana Kovačiča, mag. prof. inkl. ped., prof. glasbe, inž. el.
8.45 – 9.00
Pozdrav predsednice organizacijskega in programskega odbora mag. Mateje Šilc, vodje projekta Comp@s
Pozdrav dekana UM FF, dr. Božidarja Kanteta
Pozdrav Milojke Sevšek, ravnateljice Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor
PLENARNI DEL
9.00 – 9.15
red. prof. dr. Majda Schmidt Krajnc: Razvoj strokovnih centrov in evalvacija izvajanja oblik podpore
9.15 – 9.30
mag. Mateja Šilc: Strokovni center Comp@s – smeri razvoja
9.30 – 10.00 Marko Ferek, predsednik Udruge Budenje: ADHD – izobraževanje po meri človeka/ ADHD – obrazovanje po mjeri čovjeka
10.00 – 10-15 ODMOR

Pilotni projekt Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada do 30. 9. 2020. Izvajalci projekta so naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

10.15 – 10.40

10.45 – 11.10

11.15 – 11.40

11.45 – 12.10

PREDAVANJA V AMFITEATRU
mag. Simona Rogič Ožek Formativno spremljanje kot
inovativen pristop strokovne
podpore otrokom s posebnimi
potrebami.
Radovan Radetić, uni.
ADHD - darilo narave s
dipl. soc.; družinski
stranskimi učinki.
terapevt in mediator
doc. dr. Tomaž Vec
Model SIVI pri razumevanju in
ravnanju z vedenjskimi,
čustvenimi in socialnimi
težavami in motnjami.
mag. Suzana Žunko
Razredni management.

DELAVNICE V PREDAVALNICI FF 2.7
10. 15 – 11.45
Živeti v vprašanju/ Live in
mag. Tatjana Verbnik
Question.
Dobnikar, socialna
pedagoginja, geštalt
psihoterapevtka,
specializantka supervizije

12.10 – 12.30 ODMOR

Pilotni projekt Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada do 30. 9. 2020. Izvajalci projekta so naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

12.30 – 12.55

13.00 – 13.25
13.25 – 13.55

13.55 – 15.00
15.00 – 15.25

PREDAVANJA V AMFITEATRU
Doc. dr. sc. Daniela
Vloga joge v edukaciji otrok z
Cvitković
ADHD/
The Role of Yoga in Education
of Children with ADHD.
Nada Polajžer,
Komunikacija z družino otrok s
specializant psihoterapije posebnimi potrebami.
Claudia Knoll, dipl.
Posebni trenutki - glasbena
glasbena terapevtka,
terapija z otroki s posebnimi
mag. sup., os. in org.
potrebami.
svet.
KOSILO
Aleksandra Škoflek, prof. Logografska metoda branja za
def.
otroke z motnjo v duševnem
razvoju.

DELAVNICE V PREDAVALNICI FF 2.7
12.30 – 13.15
Teoretske in empirične osnove
Paulina Pavić, prof. psih,
uporabe neurofeedbacka pri
strokovnjak za človeške vire obravnavi otrok z motnjami
in certificiran trener
/Teoretske i empirijske osnove
neurofeedback
primjene neurofeedbacka u
tretmanu djece s poteškoćama.
13.15 – 14.00
Igrajmo se s čustvi.
Zdenka Černelič, univ. dipl.
soc. ped. in
mag. Kristina Višaticki
15.00 – 15.45
Claudia Knoll, dipl. glasbena
terapevtka,
mag. supervizije, oseb. in
org. svetovanja

Izkustvena delavnica glasbene
terapije.

15.30 – 15.55 Breda Bertalanič Stergar, Pogumno do zvezd.
prof. def. in
Marjan Kovačič, mag.
prof. inkl. ped.
16.00 – 16.15 ZAKLJUČEK KONFERENCE
*Predstavitve bodo potekale v slovenskem in hrvaškem jeziku.
Pilotni projekt Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada do 30. 9. 2020. Izvajalci projekta so naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

