
Izobraževanje 1  

 

SNOEZELEN (MULTISENZORNI) PRISTOP V 

VSAKODNEVNEM ŽIVLJEJU OTROK S PP 
 

KDAJ: 15.10.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZUDV Dornava 

Opis in cilji:  

 Seznaniti se z izvorom, razvojem, namenom in cilji 

snoezelen pristopa. 

 Občutiti zadovoljstvo in sproščenost pri ugodnih senzornih 

držljajih. 

 Spoznati vpliv dražljajev na vedenje oseb s posebnimi 

potrebami. 

 Seznaniti se z možnostjo snoezelen pristopa v 

vsakodnevnem življenju. 

 Spoznati pomembnost senzornega vrta in senzornih 

kotičkov. 

 

Izobraževanje 2 

 

AVTIZEM IN SORODNE MOTNJE 

 
KDAJ: 22.10.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZUDV Dornava – DE dnevni center Maribor 

Opis in cilji:  

 Spoznati karakteristike in funkcioniranje oseb z avtizmom.  

 Spoznati problematiko na posameznih področjih življenja 

in funkcioniranja ( učenje, komunikacija, vključevanje v 

socialno okolje, senzorične disfunkcije, vedenjska 

problematika).  

 Prepoznati prve znake avtizma, prepoznati sprožilce 

neželenih oblik vedenja, določiti ojačevalce vedenja.  

 Spoznati metode in pristope, ki so posebej prilagojene za 

delo z osebami z avtizmom.  

 Naučiti se oblikovati strukturo dneva, strukturirati 

aktivnosti in zaposlitve, strukturirati prostor za bivanje, 

učenje, prosti čas, ipd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: https://psychcentral.com/autism/ 

 

Izobraževanje 3 

 

KONCEPTI BAZALNE STIMULACIJE SKOZI 

VSAKODNEVNE AKTIVNOSTI PRI OTROKU S PP 

(HRANJENJE,  PITJE, NAMEŠČANJE V POLOŽAJE 

ZA  ZMANJŠEVANJE MIŠIČNEGA TONUSA IN 

BOLEČINE, NEGA TELESA, …) 

 

KDAJ: 5.11.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZUDV Dornava - DE dnevni center Maribor 

Opis in cilji:  

 Spoznati karakteristike bazalne stimulacije. 

 Spoznati načine pristopa in izvajanja bazalne 

stimulacije. 

 Naučiti se pripraviti prostor  za izvajanje bazalne 

stimulacije. 

 Naučiti se izbrati in uporabljati pripomočke za 

bazalno stimulacijo. 

 Doživeti in spoznati koncept bazalne stimulacije. 

 Implementirati pristope bazalne stimulacije v 

domače okolje. 

 Implementirati pristope bazalne stimulacije v 

vsakodnevno življenje. 

 

Izobraževanje 4 

IGRALNA TERAPIJA 

 

KDAJ: 12.11.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZUDV Dornava -  DE dnevni center Maribor 

Opis in cilji:   

 Seznaniti se z načini, kako otroku s posebnimi 

potrebami načrtovati in strukturirati življenje doma 

in v socialnem okolju. 

 Seznaniti se s pomenom in možnostmi aktivnega 

vključevanja otroka s posebnimi potrebami v 

družinsko življenje in širše okolje. 

Vir: http://www.otokpeska.si/igralna-terapija-in-otroci-po-locitvi/ 

Izobraževanje 5 

 

SENZORNE IGRE V DOMAČEM OKOLJU 

 

KDAJ: 19.11.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZD Maribor 

Opis in cilji:  

 Udeleženci bodo spoznali različne strategije in 

tehnike za igre, ki bodo senzorno izkustvene, 

spodbudne v domačem okolju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: http://www.djecjaposla.com/senzorne-motoricke-aktivnosti-za-djecu-inspirirane-blagdanima/ 

 

Izobraževanje 6 

 

FOKUS NA DRUŽINO IN OŽJE OTROKOVO 

OKOLJE 

 

KDAJ: 21.11.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZD Maribor 

Opis in cilji:  

 prepoznati potrebe in izzive družin slepih in 

slabovidnih otrok; 

 krepiti starševske veščine, svetovati pri ustvarjanju 

spodbudnega okolja za optimalen zgodnji razvoj 

slepih in slabovidnih otrok;  

 svetovati pri zagotavljanju ključnih prilagoditev in 

pogojev za razvoj otroka, ipd.  

 

 

 

 

 

 

 

https://psychcentral.com/autism/
http://www.otokpeska.si/igralna-terapija-in-otroci-po-locitvi/
http://www.djecjaposla.com/senzorne-motoricke-aktivnosti-za-djecu-inspirirane-blagdanima/


Izobraževanje 7 

 

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZDRAVSTVENE 

DEJAVNOSTI, SOCIALNEGA VARSTVA IN 

ŠOLSTVA 

 

KDAJ: 26.11.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZD Maribor 

Opis in cilji:  

 Predstavitev zakonodaje iz področja zdravstvene 

dejavnosti, socialnega varstva in šolstva, ki jih lahko 

uveljavljajo starši otrok s posebnimi potrebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: https://www.facebook.com/InstitutRsZaSocialnoVarstvo/ 

 

 

Izobraževanje 8 

 

PREDSTAVNIK DRUŽINE – VIZIJA, PRAKSA IN 

ZAKONODAJA 

 

KDAJ: 2.12.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZD Maribor 

Opis in cilji:  

 Predstavitev predloga pravilnika za Predstavnika 

družine. 

 Izkušnje iz prakse projekta COOPP. 

 Predlogi in pobude za delo v praksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: https://www.shutterstock.com/search/cartoon+family 

Izobraževanje 9 

 

KLINIČNE POTI IN PROTOKOLI SODELOVANJA 

 

KDAJ: 10.12.2019  

ČAS: 9.00 - 14.00  

Kraj: ZD Maribor 

Opis in cilji:  

- Predstavitev kliničnih poti. 

- Predstavitev protokolov sodelovanja z 

NVO. 

 

 

 
Vir: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-landscape-road-sun-tree-vector-19043829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij in prijave na elektronskem  

naslovu: coopp.izobrazevanje@zd-mb.si 

 

 

 

 

 

 

Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin 

ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski 

regiji (COOPP-VKR) 

IZOBRAŽEVANJA ZA LAIKE/NESTROKOVNJAKE 

(STARŠE OTROK S POSEBNIMIMI POTREBAMI IN 

PREDSTAVNIKE DRUŽIN TER PREDSTAVNIKE 

NEVLADNIH ORGANIZACIJ S TEGA PODROČJA) 
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