
Prijavnica 
Osnovni seminar za nadomestno in dopolnilno 
komunikacijo z delavnico. 

Udeleženec - Ime in priimek:	 


Ustanova (ulica, kraj, poštna št.): 	 


	 


Telefon: 	         E-mail:	 


Profil, delovno mesto:	 


Plačnik kotizacije: 


	 


Naslov: 


	 


Idetifikacijska številka za DDV:	  


Davčni zavezanec:         DA          NE


Datum:_____________                  ŽIG       


Podpis:	 


Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in čitljivo.


PRIJAVNICA VELJA KOT NAROČILNICA. 

PRIJAVE 
Kotizacija je 80€ + DDV 

 
Prijave in informacije: 

Prijave pošljite najpozneje do 25.05. na 
naslov:  
Vesna Grabljevec, Tajništvo Klinike 
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


Število udeležencev je omejno na 15 do 20 
udeležencev. Upoštevali bomo vrstni red prijav 
do zasedbe prostih mest.


Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 
1000 Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju 
nove stavbe.


Osnovni seminar 
za nadomestno in 

dopolnilno 
komunikacĳo 

od 29.5. do 30.5.2015 
Vodja: Mihaela Vovk

Vabljeni na seminar
 z delavnico

o NDK



NADOMESTNA IN 
DOPOLNILNA KOMUNIKACIJA 

Nadomestna in dopolnilna komunikacija (v nadaljevanju 
NDK) podpira ali nadomesti govorno-jezikovno 
komunikacijo pri osebah s težjo ali težko govorno 
jezikovno motnjo.  
Cilj uvajanja NDK je, da omogočimo učinkovitejši način 
komunikacije osebi z govorno-jezikovno motnjo. Pri 
oblikovanju individualno prilagojenega komunikacijskega 
pripomočka je potrebno dobro načrtovanje komuni-
kacijskih vsebine in načina izbire željenih simbolov. V URI 
Soča se uvajajao različni sistemi za komunikacijo že od 
leta 1989.


Komu je semina namenjen? 

Namenjen je vsem, ki se se pri svojem delu srečujete  z 
uporabniki NDK. Naprimer: logopedom,delovnim 
te rpev tom,spec ia ln im pedagogom,uč i t e l j em, 
zdravnikom,, spremljevalcem in drugim …


Potekal bo v obliki predavanj in praktičnega dela, s 
katerim boste pridobili nakaj lastnih izkušenj.  
Dobili boste odgovore na vprašanja: Kaj je NDK? Kako 
primerna komunikacija vpliva in se prepleta z drugimi 
sposobnostmi?Kako oblikovati, osebi prilagojen, 
komunikacijski pripomoček, ga spreminjati in prilagajati 
glede na spremembe v okolju? Kaj moramo upoštevati 
pri komunikacij z uporabnikom NDK in kako pripomoček 
uporabiti v vsakdanji komunikaciji.

PROGRAM 
petek 
8.30 - 8.45 Prijava


8.45 - 9.00 Hermina Damjan, Mihaela Vovk

Pozdrav in uvodne misli.


 9.00 - 9. 20 Mihaela Vovk

Kaj je nadomestna in dopolnilna komunikacija?


9.20 - 9.50 Hermina Damjan

Kdo so možni uporabniki NDK?


9.50 - 10.20 Katja Groleger Sršen

Protokol obravnave osebe z NDK


10.20 - 11.00 Monika Dolinar

Vloga nevrofizoterapevta pri obravnavii oseb z NDK.


11.00 - 11.30 ODMOR


11.30 DO 12.15 Svetlana Logar

Vloga psihologa pri diagnostiki in obravnavi oseb z 
motnjo v GJK.


12.15 - 12.45 Barbara Korošec

Razvoj bazičnih komunikacijskih funkcij in veščin.


12.30  - 13.30 ODMOR ZA KOSILO


13.30 - 14.30 Mihaela Vovk

Kako začeti?Kaj izbrati?


14.30 - 15.15 Darinka Brezovar in Simona Korelc

Vloga delovnega terpaevta pri uvajanju NDK


15.15. - 15.30 ODMOR


15.30 - 16.15 Mihaela Vovk

Vrste pripomočkov za NDK.


16.15 - 17.00 Mihaela Vovk, Barbara Korošec, Darinka 
Brezovar, Simona Korelec

Kako oblikovati uporaben komunikacijski pripomoček?

Praktično delo: priprava enostavnega komunikacijskega 
pripomočka. za posamezno aktivnost.


sobota 
8.30 - 11.30 Mihaela Vovk, Barbara Korošec 
Kako uporabiti grafičen pripomoček za NDK glede na 
njegovo obliko. 
Praktično delo: Analiza posameznih grafičnih 
pripomočkov in njihova uporaba.


11.30 - 12.00 ODMOR ZA KOSILO


12.00 - 13.15 Mihaela Vovk, Barbara Korošec 
Kaj moramo upoštevati pri pripravi pripomočka. 
Praktično delo: Priprava komunikacijske table  za 
različne aktivnosti.


13.15 - 14.00 Mihaela Vovk, Barbara Korošec 
Predstavitev elektronskih koomunikacijskih pripomočkov 
in njihova uporaba. 
Praktično delo: priprava in uporaba v komunikacijskih 
situacijah (doma, v vrtcu, šoli…)


14.00 - 14.45 Mihaela Vovk, Barbara Korošec 
Predstavitev računalniških komunikacijskih pripomočkov. 
Praktično delo: različni načini upravljanja komunikatorjev.


14.45 - 15.00 Mihaela Vovk, Barbara Korošec 
Zaključni razgovor


