
 

 

 
 
 

O R G A N I Z I R A 
 

posvet z naslovom: 

»Inkluzija otrok z zmanjšano 
zmožnostjo gibanja v programe 

osnovnošolskega izobraževanja« 
 

Vodja: mag. Svetlana Logar, spec. klin. psih. 

 
Ljubljana, 5. in 6.  april  2018 

 
P R O G R A M 

Četrtek 5.4. 2018 
 
08.00 - 08.30  Registracija  

08.30 – 08.35  Svetlana Logar:  Uvodni pozdrav  

 

08.35 – 9.05        Hermina Damjan: Vpliv prirojenih in pridobljenih okvar na otrokove 

zmožnosti gibanja in vključitev v šolo 

 

09.05 – 09.20              Marija Pibernik: Prilagoditev okolja v šoli pri odvajanju urina in blata                        

                                   

09.20 – 9.55    Lea Šuc, Simona Korelc, Brezovar Darinka: Vloga delovnega 
terapevta pri prilagajanju šolskega okolja in aktivnosti 

 

09.55 – 10.05            ODMOR   
 

10.05 – 10.25      Monika Dolinar, Irena Jemec Štukl:  Uporaba ortotskih in 
terapevtskih pripomočkov – vloga fizioterapevta  

 
10.25 - 10.45  Tjaša Filipčič: Prilagoditve in ocenjevanje pri predmetu šport  
 

10.45 – 11.05    Svetlana Logar: Motnje pozornosti in težave na področju učenja, 
čustvovanja in vedenja  

 

11.05 - 11.25  Valerija Marot: Učenci z govorno-jezikovno motnjo 

 

11.25 – 11.50    Brigita Pirnat: Vloga spremljevalca skozi perspektivo šole in staršev 

 

11.50 – 12.00              ODMOR 



 

 

 

12.00 - 12.30   Sabina Andlovic: S sodelovanjem do uspešne vključitve učenca  

 

12.30 – 13.00    Tanja Babnik: Prilagojeno načrtovanje učnega procesa  

   

13.00 – 14.00             ODMOR ZA KOSILO 
 
14.00 – 14.45           Primer dobre prakse - prilagoditve pri pouku, športu, dnevih 

dejavnosti in šole v naravi 

 

14.45 – 15.00             Razprava in zaključek 

 

 

 

P R O G R A M 

Petek, 6.4. 2018    od 9.00  do  12.30 ure 
 

1. Likovna umetnost za učence z zmanjšano zmožnostjo gibanja (Tina Žvab) 
V delavnici bomo spregovorili o prilagojenih likovnih nalogah za učence z zmanjšano 
zmožnostjo gibanja, v skladu s cilji  in vsebinami, ki jih opredeljuje učni načrt. Ogledali si 
bomo nekaj primerov prilagoditev in izdelkov, ki so nastali pri urah pouka v bolnišnični 
šoli. V drugem delu delavnice pa se bodo udeleženci še sami preizkusili pri ustvarjanju z 
zmanjšano zmožnostjo gibanja.  
 
 

2. Učinkovito branje in pisanje – orodje v učnem procesu (Barbara Korošec, 
Valerija Marot,  Simona Korelc, Darinka Brezovar)  
V delavnici vam bomo predstavili govorno jezikovne motnje, ki pomembno vplivajo na 
ravoj branja in pisanja. Težave pri razvijanju veščin branj in pisanja, namreč pomembno 
vplivajo na učenčevo uspešnost v šoli.  Za lažje razumevanje težav, bomo teoretična 
spoznanja prepletli s konkretnimi primeri in aktivnostmi, ki vam bodo v pomoč pri 
razmišljanju, kako učinkovito podpreti učence s težavami. 
 
 

3. Uporaba sodobne učne tehnologije pri procesu učenja (Tanja Babnik, Sabina 
Andlovic)  
Na podlagi primera  bomo skupaj oblikovali prilagojene oblike učnega dela. 

Poudarek bo na vsebinskih, oblikovnih in tehničnih prilagoditvah v procesu učenja ter 

preverjanju in ocenjevanju znanja. 

 Udeležence delavnice prosimo, naj prinesejo s seboj prenosne računalnike.   

 

4. Praktični prikaz nekaterih športnih dejavnosti za otroke s težavami na področju 
gibanja   (Tjaša Filipčič, Maja Burian, Monika Dolinar, Irena Jemec Štukl, Katja 
Groleger Sršen) 
Na delavnici bodo udeleženci izbrali in sodelovali pri nekaj športnih dejavnostih.  
Preizkusili bodo konkretne prilagoditve in pripomočke za otroke z zmanjšano zmožnostjo 
gibanja. Izkušnje jim bodo v pomoč pri načrtovanju prilagajanja pouka športa in drugih 
dejavnosti, ki vključujejo gibanje. Nekaj časa bomo namenili tudi konkretnim 
vprašanjem udeležencev.  
Udeleženci delavnice naj imajo s seboj športne copate in udobna oblačila.  

 
  



 

 

 
5. Spremljevalec za fizično pomoč otroku s posebnimi potrebami – je to res 

dovolj? (Brigita Pirnat) 
V delavnici bomo spregovorili o vpetosti spremljevalca med potrebe otroka, zahteve 
staršev in pričakovanja učiteljev ter drugih strokovnih delavcev v šoli. Spregovorili bomo 
o konkretnih dilemah in težavah ter iskali rešitve.  
 

6. Individualiziran program - priprava (Mojca Lipec Stopar, Nika Jenko) 
Kakšen naj bo individualiziran program (IP), da bo služil svojemu namenu? Katere 
sestavine naj vsebuje? Kako oblikovati oceno učenčevega delovanja in njegovega 
okolja? Kako načrtovati cilje v IP? Delavnica naslavlja ta in še nekatera druga 
vprašanja.   

 

Vsak udeleženec lahko sodeluje na dveh delavnicah (ob prijavi je potrebno izbrati  - 
navesti dve delavnici).  Število udeležencev na posamezni delavnici je omejeno na 
12 udeležencev.  
 

 

S P L O Š N E    I N F O R M A C I J E 
 
Komu je namenjeno srečanje? 

Posvet je namenjen učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom, spremljevalcem otrok z 

zmanjšano zmožnostjo gibanja, svetovalnim delavcem vrtca in šole, logopedom, razvojnim 

pediatrom, fiziatrom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom, in ostalim strokovnim 

sodelavcem. 
 

Udeležba na posvetu in delavnici bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje 

zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS. 

 
 

Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 

Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju nove stavbe. 

 
 
Kotizacija:  
 

· 100 € z vklj. DDV za seminar in delavnice skupaj (5. in 6. april 2018) 

·  80 € z vklj. DDV za udeležbo samo na seminarju (6. april 2018) 

Kotizacija vključuje kosilo in kavo med odmori, potrdilo o udeležbi.  V 8 dneh po končanem 

seminarju oz. delavnici, vam bomo po pošti poslali račun.  

 
 

Prijave in informacije: 
Prijave pošljite najpozneje do 30.3.2018 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 
 

posvet in delavnica  

»Inkluzija otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja«,  

URI Soča, 5.-6.4.2018 
 

 

 

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 

 

Želim se udeležiti (obkroži):           seminarja                         seminarja in delavnice 

                                                          

      Udeležil-a se bom dveh delavnic (ustrezno označite):  

 

   □  Likovna umetnost za učence z zmanjšano zmožnostjo gibanja 

   □  Učinkovito branje in pisanje – orodje v učnem procesu 

   □  Uporaba sodobne učne tehnologije pri procesu učenja 

   □  Praktični prikaz nekaterih športnih dejavnosti za otroke s težavami na   
            področju gibanja   

   □  Spremljevalec za fizično pomoč otroku s posebnimi potrebami – je to res  
            dovolj? 

   □  Individualiziran program - priprava 

 

Datum:_____________                  ŽIG             Podpis: ____________________   
 

 

Prosimo, da prijavnico izpolnite v celoti in čitljivo. 


