Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
zveza.avtizem@gmail.com

VABITA na
tretje slovensko strokovno izobraževanje za delo z uspešno metodo DIR/FLOORTIME™,
ki je namenjena obravnavi in zgodnji intervenciji otrok s težavami v razvoju. Izobraževanje
bo:

12. in 13. marca 2016 od 9.00 do 16.00 v konferenčni dvorani Mestnega muzeja v
Ljubljani.
Vodilni strokovnjak s področja otroške razvojne psihologije, specializiran za DIR/FLOORTIME™,
psiholog in terapevt Tim Bleecker, co-direktor klinike The Floortime center v ZDA,
(http://www.thefloortimecenter.com/) bo ponovno predavatelj tretjega slovenskega strokovnega
izobraževanja o metodi DIR Floortime. Tim Bleecker ima za seboj več kot deset let praktičnih izkušanj
pri delu z otroki s težavami v razvoju in z njihovimi družinami. Je praktik, ki dnevno izvaja terapije DIR
Floortime. Njegov mentor in učitelj je bil ustanovitelj metode DIR Floortime, dr. Stanly I. Greenspan,
avtor številnih strokovnih knjig o obravnavi otrok s težavami v razvoju.
V času dvodnevnega interaktivnega predavanja in ob predstavitvi videoposnetkov obravnave otrok s
težavami v razvoju bo predstavil teorijo in prakso enkratnega pristopa pri delu z otroki in njihovimi
družinami. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, poskrbljeno bo za simultano predavanje (za
doplačilo, omejeno število slušalk).
Udeleženci bodo:
- imeli možnost spremljati celotno predavanje v slovenskem jeziku (simultano prevajanje za
doplačilo);
- prejeli pisno gradivo v slovenskem jeziku;
- prejeli potrdilo o udeležbi na izobraževanju;
- po predavanju razumeli, zakaj otrok ne zmore delati tega, kar mi želimo in pričakujemo ter
izvedeli, kako otroku s pravilnimi tehnikami pomagati, da bo lažje osvajal razvojne mejnike.
Potrdilo o udeležbi na dvodnevni konferenci je pogoj za nadaljevanje izobraževanja za pridobitev
licence za Floortime terapevta, ki bo v Žalcu, 14. in 15. marca 2016.
Informacije o metodi DIR/FLOORTIME™ lahko najdete na http://www.icdl.com/DIR .
Okvirni program izobraževanja:
1. dan – ogled videoposnetkov s komentarji, razlago 2. dan – ogled videoposnetkov s komentarji, razlago
Poglobljena obravnava dveh tem:
Kaj je Floortime;
Agresivno vedenje otrok in kako reagirati?
Model DIR;
Kako uporabiti Floortime tehnike v skupini v
Opis značilnosti razvojnih mejnikov po metodi
vrtcu ali v šoli?
DIR Floortime;
Diskusija, razgovor in odgovori na zastavljena
Diskusija in razgovor.
vprašanja.

Vabljeni: starši otrok s težavami v razvoju, psihologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, logopedi, delovni
terapevti, fizioterapevti, vzgojitelji in učitelji ter vsi tisti, ki se srečujete z otroki s posebnimi potrebami. Metoda
je še posebej primerna za otroke, ki imajo težave: pri vzpostavljanju stikov z okolico, z govornim zaostankom, v
senzorni integraciji in težave z vedenjem (še zlasti za otroke s spektroavtistično motnjo, z Downovim
sindromom, s cerebralno paralizo, z ADHD in otroke z drugimi razvojnimi zaostanki).

3. strokovno izobraževanje o metodi DIR/FLOORTIME™,
ki je namenjena obravnavi in zgodnji intervenciji otrok s težavami v razvoju bo

12. in 13. marca 2016 od 9.00 do 16.00
v konferenčni dvorani Mestnega muzeja v Ljubljani.

Cena izobraževanja za zgodnje prijave (oddana prijava in plačana kotizacija do
31.1.2016):
- za strokovne delavce in starše: 260 EUR brez prevoda,
- za starše: v primeru, da se na izobraževanje prijavita oba starša je cena za dve osebi 300 EUR brez
prevoda,
- doplačilo za slušalke za prevod je 40,00 EUR (velja za vse udeležence in ni predmet popustov).

Cena izobraževanja (oddana prijava in plačana kotizacija po 31.1.2016) :
- za strokovne delavce in starše: 290 EUR brez prevoda,
- za starše: v primeru, da se na izobraževanje prijavita oba starša je cena za dve osebi 330 EUR brez
prevoda,
- doplačilo za slušalke za prevod je 40,00 EUR (velja za vse udeležence in ni predmet popustov).

Popusti:
- študentje: za skupinske prijave priznamo popust plačajo 3, poslušajo 4 študentje (pri registraciji je
obvezna veljavna študentska izkaznica),
- za pravne osebe: plačajo 4, posluša 5 oseb.
Popust ne velja za prevod predavanja (doplačilo je 40 EUR za vsake izposojene slušalke).

Prijave pošljite po elektronski pošti: sabina.korosec1@siol.net
Sredstva nakažite na račun Zveze NVO za avtizem Slovenije:
SI56 6100 0001 0865 511 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA).
Prijava je veljavna s plačilom kotizacije!
Prijave sprejemamo do zasedenosti mest. Račun boste prejeli po plačilu kotizacije.
Direktorica Zavoda – Center za pomoč otrokom in staršem
Sabina Korošec Zavšek

Predsednica Zveze NVO za avtizem Slovenije
Borjana Koželj

