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DIR/FLOORTIME™

Prvo slovensko strokovno
izobraževanje za delo z
uspešno
metodo,
ki
je
namenjena
obravnavi
in
zgodnji intervenciji otrok z
motnjami v razvoju

IN

9. in 10. junij 2012 (sobota in nedelja)
od 8.00 do 16.00
Informacije o metodi
najdete na:

DIR/FLOORTIME™ lahko

http://www.icdl.com/dirFloortime/overview/
index.shtml .

Interaktivno predavanje bo v moderni
konferenčni
dvorani
Tehnopolis
v
Konferenčnem centru Tehnopolis Celje. (s
klimatskim hlajenjem, dnevno svetlobo in
opremo za simultano prevajanje)

Vabljeni: starši otrok z zaostanki 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, imajo težave na senzornem
področju in z vedenjem: otroke s
spektroavtistično motnjo, otroke z Downovim
sindromom, cerebralno paralizo in drugimi
razvojnimi zaostanki. .

Vodilna svetovna strokovnjaka s področja
otroške razvojne psihologije, specializirana za
DIR/FLOORTIME™, Jake Greenspan in Tim
Bleecker, direktorja klinike Floortime center v
ZDA bosta predavatelja prvega slovenskega
strokovnega izobraževanja iz metode DIR
Floortime.

Cena izobraževanja: 250, oz. 230 evrov

Udeleženci bodo:

Informacije in prijave:

V
času
dvodnevnega
interaktivnega
predavanja in ob predstavitvi videoposnetkov
obravnave otrok z razvojnimi zaostanki bosta
predstavila teorijo in prakso enkratnega
pristopa pri delu z otroki s težavami v razvoju.

-

sabina.korosec1@siol.net
-

Imeli možnost spremljati celotno
predavanje v slovenskem jeziku
(simultano prevajanje)
prejeli pisno gradivo v slovenskem
jeziku;
prejeli potrdilo o udeležbi na
izobraževanju.

Organizator strokovnega izobraževanja si jemlje pravico, da v primeru prenizkega števila udeležencev odpove
izobraževanje in vrne udeležencem že plačano kotizacijo. V primeru prevelikega števila prijav se upošteva vrstni red prijav
in plačil kotizacije. Prav tako ima organizator pravico, da spremeni lokacijo izobraževanja.
Račun boste prejeli na izobraževanju hkrati s potrdilom o udeležbi.

