Mednarodna konferenca OTROCI IN DRUGAČNI
OTROCI
KONFERENCA JE NAMENJENA: Vsem, katerih je življenje prepleteno 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.

PROGRAM:

1. DAN: petek,11. april 2014
od 15.00 do 16.30: OKROGLA MIZA – 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: ŢIVLJENJE DRUGAČNIH OTROK in MLADOSTNIKOV izven
meja Slovenije – gostje iz tujine
ob 17.30:

ob 18.30:

- razprava na temo izobraževanja in zaposlovanja drugačnih,
- zaključki in evalvacija
predviden zaključek

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

Emocije - še neozaveščen svet
Otroci - njihove dolţnosti 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 udeleţence

Dodatne informacije: Darja Žnidaršič, M: 041 639 822 E: otroci@lipica.org

