Mednarodna konferenca
OTROCI IN DRUGAČNI OTROCI
je namenjena vsem, ki se vsak dan srečujejo z otroki in drugačnimi otroki, predvsem pa
staršem, rejnikom, vzgojiteljem v vrtcih, učiteljem in drugim strokovnjakom, ki s svojim delom
prispevajo k lažjemu delu staršev, vzgojiteljev in učiteljev.
Zakaj?
1./ Ker se starši in rejniki srečujejo s kupom drobnih težav, ki si jih marsikdaj ne znajo rešiti in
so od njih neizmerno utrujeni.
2./ Ker bi pomoč vzgojiteljev v vrtcih pri prepoznavanju in poznavanju drugačnosti marsikdaj
rešila ali olajšala mnogo kasnejših težav otroku, njegovemu roditelju in vzgojiteljem pri
njihovem delu z drugačnim otrokom.
3./ Ker šolske razrede vsako leto polni več otrok z različnimi diagnozami in problematikami.
4./ Ker tudi ljudje iz podpornega okolja - nevladne organizacije, združenja in društva, ki delajo
z otroki in drugačnimi otroki – potrebujejo podporo za lažje prepoznavanje in razumevanje
otrok, predvsem pa drugačnih otrok.
Glavni namen konference je:
1. Ponuditi pomoč stroke, ki jo zastopajo ljudje, ki so že leta vsakodnevno v stiku z
otroki in drugačnimi otroki in zato znajo na najpreprostejši način predstaviti:
- kako otrok razmišlja, govori in pripoveduje (ga slišati »med vrsticami),
- kako razumeti drugačnega otroka,
- kaj se dogaja v telesu otroka pri cerebralni paralizi, Downovim sindromom in avtizmu ter
kateri znaki opredeljujejo posamezno drugačnost,
- kako psihično, emocionalno in fizično deluje mladostnik ter kaj se dogaja v njem v času
drugačnosti in težavnega obdobja,
- kaj vse spada pod naziv socialna drugačnost in kako to sprejemajo ter dojemajo socialno
drugačni otroci in otroci, ki so ob njih,
- kako pomagati drugačnemu otroku, kakšne vrste pomoči sploh lahko nudimo drugačnemu
otroku.
2. Pridobiti odgovore na naslednja vprašanja:
- kje lahko starš, rejnik, vzgojitelj ali učitelj najlažje in najhitreje dobi prvo in najhitrejšo
informacijo,
- kako rešiti kočljivo situacijo in kako pravilno postopati pri soočanju z drugačnim otrokom,
- kam se obrniti ob rojstvu ali spoznanju, da imamo drugačnega otroka.
3. Podati informacije o izobraževanju in zaposlovanju drugačnih otrok in mladostnikov
v Sloveniji, podati mnenja in predloge na to temo ter jih posredovati pristojnim
ministrstvom, katerih predstavniki bodo prisotni na okrogli mizi prvega dne
konference.

Predavatelji in kreatorji konference so:
- ga. Silva Bajde, diplovna delovna terapevtka, terapevtka razvojno nevrološke obravnave,
- ga. Miša Ignič, socialna pedagoginja, supervizorka teorije izbire in realitetne terapije,
- ga. Urša Bergant, socialna pedagoginja,
- ga. Tanja Breznik, diplomirana delovna terapevtka, diplomirana psihoterapevtka,
psihoterapevtka pod supervizijo,
- g. Marko Juhant, specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti,
- prof. dr. Marjan Pajntar, dr. med, diplomirani psiholog,
- ga. Sabina Korošec Zavšek, prof. defektologije, Floortime terapevtka,
- ga. Darja Žnidaršič, medicinska sestra, certificirana Tellington terapevtka,
- g. Michel Schweighauser, predstavnik nevladne organizacije CEDRATE, ki deluje na
področju mednarodnih študij in raziskav travme ter socialne izključenosti, s sedežem v
Parizu,
- ga. Liljana Čićkovič, direktorica Ženskega centra Trebinje (BiH),
- ga. Jelena Krmpotic, prof. psih. (Hrvaška).
Okrogli mizi bodo prisostvovali starši otrok cerebralno paralizo, avtizmom in Downovim
sindromom, vzgojitelji, učitelji in ravnatelji šol, psihoterapevti, delovni terapevti, socialni
pedagogi, spremljevalci drugačnih otrok, prostovoljci, ki se ukvarjajo z drugačnimi otroki, in
predstavniki ministrstev.

PROGRAM:
1. DAN: petek,11. april 2014
od 15.00 do 16.30: OKROGLA MIZA OTROCI IN DRUGAČNI OTROCI na naslednje teme:
- KAKOVOST ŽIVLJENJA OTROKA V SLOVENSKEM PROSTORU,
- DOBITI/IMETI DRUGAČNEGA OTROKA - KAM PO POMOČ?
- IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLEVANJE DRUGAČNIH.
ob 17.00:

SVEČANO ODPRTJE KONFERENCE:
- nagovor predsednika RS g. Boruta Pahorja,
- ogled predstave DVE DUŠI V ENEM TELESU,
- svečano druženje ob prigrizku.

2. DAN: sobota,12. april 2014
od 9.00 do 10.45: OSNOVNA PREDSTAVITEV DRUGAČNOSTI - kaj se dogaja v otroku
pri:
- cerebralni paralizi,
- avtizmu,
- Downovem sindromu,
- mladostnih težavah anoreksiji in bulimiji,
- socialni drugačnosti.
od 10.45 do 11.00: odmor
od 11.00:

PREDSTAVITEV POMOČI DRUGAČNIM OTROKOM:
- strokovna pomoč,
- podpora stroki,
- možnosti izobraževanja in zaposlovanja drugačnih.

od 13.00 do 14.00: kosilo
ob 14.00:

DELAVNICE
- 1. skup. - delavnica na temo: avtizem, Downov sindrom, CP,
- 2. skup. - delavnica: mladostniška problematika, socialna drugačnost,
- 3. skup. - delavnica na temo: program »Kdo je konj«,
- 4. skup. - delavnica na temo: Tellington metode.

ob 15.00:

menjava skupin

od 15.45 do 16.00: odmor
ob 16.00:

DRUGAČEN OTROK KOT MLADOSTNIK

od 16.30 do 17.30: ŽIVLJENJE DRUGAČNIH OTROK in MLADOSTNIKOV izven meja
Slovenije – gostje iz tujine
ob 17.30:
- razprava na temo izobraževanja in zaposlovanja drugačnih,
- zaključki in evalvacija.
ob 18.30:
predviden zaključek

3. DAN: nedelja, 13. april 2014
ob 9.00:
ob 9.30:

Emocije - še neozaveščen svet
Otroci - njihove dolžnosti in obveznosti – predavanje
specialnega pedagoga g. Marka Juhanta

ob 11.00:

odmor

ob 11.30:

Kako pomagati otroku?

ob 13.00:

kosilo

ob 13.30:
ob 14.30:

Tiskovna konferenca
Ogled predstave Lipiške klasične šole jahanja in Kobilarne
Lipica za vse udeležence

