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OSNOVNI TEČAJ in NADALJEVALNI TEČAJ 
Ocenjevanje spontanega celostnega gibanja po Prechtlu  

(GM Trust Course on the Prechtl Assessment of General Movements, Basic and Advanced Level) 
URI Soča, 8.-11. maj 2018 

 
P R O G R A M OSNOVNEGA TEČAJA 

 

 8. maj 2018 9. maj 2018 10. maj 2018 11. maj 2018 

8:30 
 
 
 

Uvodni pozdrav 
Kaj je spontano 
celostno gibanje (SCG) 
(P) Fabrizio Ferrari 

Normalno in 
abnormno SCG v 
obdobju zvijanja 
 (T) 

Indvidualne krivulje 
razvoja (T) 

Normalno, abnormno 
SCG v različnih starostnih 
obdobjih (T) 

10:00 Odmor za kavo Odmor za kavo Odmor za kavo Odmor za kavo 

10:30 
 
 
 

Zdrav nedonošenček in 
SCG v obdobju zvijanja 
(D, T)  

Normalno 
drencanje  
 (D, T)  
 

Ontogeneza drencanja 
od 4. do 20. tedna 
starosti pri zdravih 
donošenih dojenčkih  
(P) Fabrizio Ferrari 

Kako analizirati SCG; 
Ponovna kalibracija 
ocenjevanje norm. in 
abn. oblik SCG (D) 

11.30 Odmor za kavo 
 
11.45  
Preiskus zanesljivosti 
ocenjevanja SCG  

12:00 
Kosilo Kosilo Kosilo 

13:00 
 
 
 

Nedonošenček z okvaro 
možganov, abnormno 
SCG v obdobju zvijanja 
in klinični pomen (D, T) 

Abnormno in 
odsotno drencanje  
(D, T) 
 

Normalno, abnormno 
SCG v različnih 
starostnih obdobjih (T) 
 

 
13.00 Zaključek   

15:00 Odmor za kavo Odmor za kavo Odmor za kavo 

15:30 
 
 
 

Drža in gibanje zdravih 
nedonošenčkov leže na 
hrbtu v gnezdu in na 
ravni podlagi  
(P) Natascia Bertoncelli 

Normalno, 
abnormno in 
odsotno drencanje  
(T) 

Gibanje proti sredini in 
spontano celostno 
gibanje 
(P) Laura Lucaccioni 

16:00 Zaključek   16.30 Zaključek   Zaključek   

Legenda: P – predavanje, T – praktični prikaz, D – delavnica 

 
 
 
 
 

 
The GM Trust 



  

P R O G R A M NADALJEVALNEGA TEČAJA 

 
 8. maj 2018 9. maj 2018 10. maj 2018 11. maj 2018 

8:30 
 
 
 

Uvodni pozdrav 
Kaj je spontano 
celostno gibanje (SCG) 
(P) Fabrizio Ferrari 

Posnetki 
udeležencev: 
nedonošenčki in 
obdobje zvijanja (T) 

Gibanje in drža v 
starosti od 3 do 5 
mesecev - 
natančnejša ocena (T) 

Normalno in abnormno 
SCG v različnih 
starostnih obdobjih (T) 

10:00 Odmor za kavo Odmor za kavo Odmor za kavo Odmor za kavo 

10:30 
 
 
 

SCG: Rekalibracija pri 
ocenjevanju  dojenčkov 
v obdobju pred in po 
ITP ter uvodno 
testiranje (T) 
 

Drencanje  - 
ponovna kalibracija 
(D in T)  
 

Ontogeneza 
drencanja od 4. do 
20. tedna starosti pri 
zdravih donošenih 
dojenčkih (P) Fabrizio 

Ferrari 

Kako analizirati SCG; 
Ponovna kalibracija 
ocenjevanje norm. in 
abn. oblik SCG (D) 
11.30 Odmor za kavo 
11.45 Testiranje 
zanesljivosti 12:00 Kosilo Kosilo Kosilo 

13:00 
 
 
 

SCG: obdobje 
nedonošenčka in 
donošenčka  -
natančnejša ocena 
 (D in T)  

Posnetki 
udeležencev (T) 
 

Posnetki udeležencev 
(T) 
 

13.00 Zaključek   

15:00 Odmor za kavo Odmor za kavo Odmor za kavo 

15:30 
 
 
 

Drža in gibanje zdravih 
nedonošenčkov leže na 
hrbtu v gnezdu in na 
ravni podlagi  
(P) Natascia Bertoncelli 

Gibanje in drža v 
starosti od 3 do 5 
mesecev - 
natančnejša ocena 
(D) 

Gibanje proti sredini 
in spontano celostno 
gibanje 
 
(P) Laura Lucaccioni 

16:00 Zaključek   16.30 Zaključek   Zaključek   

Legenda: P – predavanje, T – praktični prikaz, D – delavnica 

 

S P L O Š N E  I N F O R M A C I J E 

Komu je namenjeno srečanje? 
 
Osnovni in nadaljevalni tečaj sta namenjena zdravnikom pediatrom, razvojnim pediatrom, 
neonatologom, otroškim nevrologom in fizioterapevtom, ki se pri svojem delu srečujejo z 
nedonošenimi in donošenimi novorojenčki in dojenčki, ki imajo znane dejavnike tveganja za 
zaostanek v razvoju ali razvoj cerebralne paralize. Spontano celostno gibanje je najpogostejši 
vzorec gibanja, ki ga opazimo že v fetalnem razvoju, pa tudi pri dojenčku.  
 
Osnovni tečaj vam ponuja uvod v Prechtlovo metodo kvalitativne ocene spontanega celostnega 
gibanja (SCG) novorojenčkov in dojenčkov. S pomočjo ocene SCG lahko pred rojstvom in po njem 
sklepamo o integriteti delovanja živčnega sistema. V literaturi je vedno več dokazov, da je ocena 
SCG v zelo zgodnjem obdobju najboljši napovedni kazalec za razvoj cerebralne paralize. Prav zato je 
ocenjevanje SCG pomemben dodatek k tradicionalnemu nevrološkemu pregledu.  
 
Nadaljevalni tečaj ponuja poglobitev znanja, ki ste ga pridobili na osnovnem tečaju. Pogoj za 
udeležbo je uspešno opravljen osnovni tečaj in zaključni preiskus znanja. 



  

Tečaja sta del mednarodnih tečajev, ki se tradicionalno odvijajo v Avstriji (Graz), Italiji (Pisa ali 
Modena), Veliki Britaniji (London) in Australiji (Brisbane). Tečaja izpolnjujeta standarde, ki jih 
določa GMs Trust (www.general-movements-trust.info). 
 
Dodatne informacije 
Vabljeni predavatelj prof. dr. Fabrizio Ferrari. dr. med. je, poleg prof. Heinza Prechtla, eden od 
začetnikov metode ocenjevanja spontanega gibanja novorojenčkov in dojenčkov. Diplomiral je leta 
1973 na Medicinski fakulteti na Univerzi v Modeni, specializacijo iz otroške nevropsihiatrije je 
zaključil leta  1977, specializacijo iz pediatrije pa 1981. Od leta 1999 je vodja Enote za intenzivno 
nego novorojenčkov bolnišnice v Modeni. Od leta 2004 je redni profesor pediatrije.  
 
Vabljena predavateljica dr. Natascia Bertoncelli, je diplomirala na Univerzi v Modeni, smer 
fizioterapija leta 1998 z diplomsko nalogo z naslovom ˝Drža in nadzor drže pri nedonošenem 
novorojenčku˝ pod mentorstvom prof. F. Ferrarija. Po diplomi se je izobraževala in sodelovala v 
raziskavah s področja razvoja drže in gibanja pri novorojenčku, masaže novorojenčkov,  
respiratorne fizioterapije nedonošenčkov, vključno z izobraževanjem na področju NIDCAP 
programa. Licenco za predavatelja Prechtlove metode ocenjevanje SCG je pridobila leta 2006.  
 

Število udeležencev za osnovni in nadaljevalni tečaj je omejeno na 20 udeležencev 
za posamezni tečaj. Upoštevali bomo vrstni red prijav. 
 
Udeleženci nadaljevalnega tečaja morajo s seboj prinesti tudi svoje videoposnetke 
za ocenjevanje SCG. 
 
Lokacija: 
Univerzitetni  rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
 
Kotizacija:  

• Zgodnja kotizacija 680 EUR (z DDV) prijava in plačilo do najkasneje do 15.2.2018 

• Pozna kotizacija 730  EUR (z DDV) prijava in plačilo do najkasneje 31.3.2018 
 
Za prijave udeležencev iz ustanov, ki redno sodelujejo z URI Soča in za prijave udeležencev, ki so 
na URI Soča že opravili osnovni tečaj po Prechtlu ponujamo še ugodnejšo kotizacijo, in sicer: 

• Zgodnja kotizacija 610 EUR  (z DDV) prijava in plačilo do najkasneje do 15.2.2018 

• Pozna kotizacija 660 EUR (z DDV) prijava in plačilo do najkasneje 31.3.2018 
 

Kotizacijo za tečaj je potrebno poravnati na transakcijski račun URI Soča številka: 01100-6030278088. 
 V primeru odjave udeležbe na tečaju po 15.4.2018 zadržimo 30 % kotizacije – v primeru, da udeleženec brez 

pravočasne odjave ne pride na tečaj pa 100 %. 

 

Prijave in informacije: 

Prijave pošljite najpozneje do 31.3.2018 na naslov:  
Vesna Grabljevec, Tajništvo zdravstvenih programov 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01/ 4758 243, Fax: 01/ 437 20 70  
E-mail: vesna.grabljevec@ir-rs.si  



  

 

P R I J A V N I C A OSNOVNI TEČAJ in NADALJEVALNI TEČAJ 
Ocenjevanje spontanega celostnega gibanja po Prechtlu  

(GM Trust Course on the Prechtl Assessment of General Movements, Basic and Advanced Level) 
URI Soča, Ljubljana 8.-11. maj 2018 

 

Udeleženec - Ime in priimek: _________________________________________________  

 

Ustanova (ulica, kraj, poštna št.):  _____________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Telefon:  ___________________________ E-pošta: ______________________________  

Profil, delovno mesto: ______________________________________________________  

 

PRIJAVA na osnovni / nadaljevalni tečaj (obkroži ustrezno) 

 

         ���� zgodnja kotizacija do 15.2. 2018   680 € z DDV  

         ���� pozna kotizacija od 16.2. 2018   730 € z DDV 

 

Za prijave udeležencev iz ustanov, ki redno sodelujejo z URI Soča in za prijave udeležencev, ki so 

na URI Soča že opravili osnovni tečaj po Prechtlu ponujamo še ugodnejšo kotizacijo, in sicer: 

         ���� zgodnja kotizacija do 15.2. 2018   610 € z DDV  

         ���� pozna kotizacija od 16.2. 2018   660 € z DDV 

 

 

Plačnik kotizacije:  _________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Naslov:  __________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Identifikacijska številka za DDV: _________  Davčni zavezanec: DA NE 

 

Datum:_____________ _______________                 ŽIG  ___________________________  

 

Podpis:_____________________________   

 
Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in čitljivo. 

 

 
 


