BREZPLAČNI POSVET za strokovne pedagoške delavce za prilagojeno
karierno orientacijo otrok s posebnimi potrebami

»Naši otroci s posebnimi potrebami so kot solata na gredici. Ena solata je velika, lepa, raste, druga pa je
majhna, pri zemlji, nebogljena in skrita. Šolstvo je človek, ki zaliva tisto solato, ki je lepa, raste in tudi zraste.
Tisto majhno pa pusti na dnu, jo ne vidi, ne zaliva in ji ne pusti, da raste, ker je nepomembna, majhna in
skorajda nevidna. Naši otroci s posebnimi potrebami so tista majhna solata.«, misel mame otroka s
posebnimi potrebami.
Vsak otrok s posebnimi potrebami je nekaj posebnega. V času svojega razvoja, predvsem v času šolanja,
potrebuje veliko več pomoči in strokovnega kariernega svetovanja. S prilagojenimi pristopi in pravo
podporo tako otroku lahko omogočimo optimalen razvoj ter tudi izpolnitev njihovih sanj in želja v realnem
svetu, kar pomembno prispeva k dvigu kvalitete njihovega življenja.

Vabljeni na posvet
»Poklicna prihodnost otrok s posebnimi potrebami – iskanje pozitivnih
virov moči v času šolanja«,
na katerem bomo osvetlili prelomne točke in pomembne informacije za strokovno obravnavo otrok s
posebnimi potrebami, zato da bo njihova karierna pot podprta in vodena celovito.
Na posvetu se bomo posvetili pomenu osvetlitve pozitivnih virov moči otrok s posebnimi potrebami.
Vljudno vabljeni!

CILJNA SKUPINA POSVETA:
Strokovni delavci šol, nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki delajo z otroki in mladostniki s
posebnimi potrebami.
OZADJE DOGODKA:
Na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) je vzpostavljen Karierni center za mlade, kjer mladim med 6. in 19. letom starosti nudimo informiranje,
individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov, za učinkovito načrtovanje njihove kariere.
Aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, zato da mladim lažje nudijo
podporo pri nadaljnjih kariernih odločitvah. Več informacij na https://www.kariera-mladi.si.
Vse aktivnosti so za udeležence BREZPLAČNE, saj karierna centra za mlade sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v
obdobju 2019 – 2022.

Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PROGRAM

Plenarni del posveta:

9.00 - 9.05
9.05 - 9.25

Pozdravni nagovor organizatorja RIC Novo mesto
Prelomni trenutki staršev in otrok s posebnimi potrebami na njihovi
karierni poti,
Dunja Petak, Profectus, magistrica znanosti s področja klinične psihologije z
večletnimi delovnimi izkušnjami na področju karieri orientacije.

9.25 - 9.45

Soočenje staršev z izzivi pri vključevanju otroka v vzgojno
izobraževalni proces,
Lilijana Kotnjek, mama otroka s posebnimi potrebami, prostovoljka Sožitja
Kočevje, s strokovnimi izkušnjami dela v Varstveno delovnem centru in Bivalni
enoti

9.45 - 10.05

Izzivi učitelja, ki izvaja pouk na domu
Ksenija Lorber, Zavod Cerber

10.05 - 10.25

Povezovanje in informiranje med starši, šolami in ključnimi akterji na
trgu dela je ključ do uspeha
Bojana Matić Ristevski, Center za sluh in govor Maribor, strokovna delavka z

10.25 - 10.35

izkušnjami iz projekta To sem jaz.

Usposabljanje za dvig kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami,
Predstavitev rezultatov projekta TRIADE 2.0,
Tina Kržišnik, RIC Novo mesto

Delavnični del posveta:
10.45 - 10.55

OIN in priprava na zaposlitev
Suzana Bohorč, Želva d.o.o. in Ksenija Lorber.

10.55 - 11.35

Delo v skupinah z moderatorji
Dunja Petak v enoti KCM Maribor, Darja Fišer v enoti Velenje, Sandra Kocjan Malnar v
enoti KCM Kočevje, Ksenija Lorber v enoti KCM Novo mesto

11.35 - 12.00

Poročanje skupin in zaključek posveta

NAČIN PRIJAVE:

LOKACIJE IZVEDB IN KONTAKTI:

31.5.2021 je zadnji rok za vašo prijavo.

Fundacija PRIZMA, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor,
j.vizjak@fundacija-prizma.si

Zaradi omejenega števila prijav vas prosimo, da se

Društvo Novus, Trg mladosti 7, 3320 Velenje (prostori

iz vsake organizacije/šole na posvet prijavi

Visoke šole za varstvo okolja Velenje),

največ en predstavnik.

helena.felicijan@drustvo-novus.com

Udeležba je brezplačna, vaša prijava je obvezna.

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto,

V primeru, da se prijavite in se dogodka ne boste

tea.sulic@ric-nm.si

mogli udeležiti, nam vašo spremembo sporočite na

Podjetniški inkubator Kočevje, Novomeška cesta 16

e- naslov: j.vizjak@fundacija-prizma.si

(industrijska cona LIK), 1330 Kočevje,

Prijavite se na spletnem prijavnem obrazcu.

maja.rupnik@lu-kocevje.si

Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

