
KDAJ: sreda, 4. april 2018, s priËetkom ob 9. uri in predvidenim zakljuËkom ob 13.15.

KJE: Central Hotel, MiklošiËeva 9, LjubLjana 

vabi uËitelje, vzgojitelje, specialne pedagoge, svetovalne delavce, 
psihologe in ravnatelje na seminar z delavnico 

Prva PoMo» PedagoškiM 
deLavceM Pri deLu z otroki 
s PosebniMi PotrebaMi

PREDAVATELJICA:

Marjeta KREJ»I HRASTAR 
višja fizioterapevtka, ki je kot prva slovenka opravila specializacijo 
iz integracije refleksov po metodi Mnri in je ena od petih tovrstnih 
specialistov v evropi. je tudi brain gym in bba inštruktorica in se 
intenzivno strokovno izobražuje ter pridobiva kliniËno prakso, tako 
v zda kot v evropi, na nivoju neinvazivnih tehnik vstopanja v integracijo 
primarnih možganskih povezav na podlagi gibanja, katerih rezultat je razvoj 
tako višjih kot nižjih možganskih funkcij. vodi rehabilitacijski center, ki se 
osredotoËa na optimiziranje možganskega delovanja. iskana ni le v sloveniji, 
povpraševanja in stranke dobiva tudi iz avstrije, Hrvaške in rusije.

* the Masgutova neurosensorimotor reflex integration. Mnri™ je univerzalna metoda, pri kateri gre za ponovno 
uravnoteženje nevrološkega razvoja in integracijo primarnih gibov, refleksov, koordinacijskega sistema in 
sposobnosti za optimalno delovanje, razvoj in uËenje.

DELAVNICA Z  MARJETO KREJ»I HRASTAR
ena izmed petih specialistov MNRI* v Evropi 

VËasih je bil na oddelku odstotek otrok s posebnimi 
potrebami majhen, danes pa se delež veËa in vËasih 
celo presega polovico oddelka. V zadnjih letih so 
oddelki, ki so specializirani za otroke s posebnimi 
potrebami, Ëedalje bolj polni in postajajo prostorsko 
premajhni. Pogosto je povpraševanje veËje kot 
ponudba. 

Tako se pedagoški delavci vse pogosteje sreËujejo z agresivnimi, 
hiperaktivnimi in nezainteresiranimi otroki, a marsikdaj premalo 
opremljeni za delo z njimi. Visokošolski pedagoški programi 
namreË niso prilagojeni trenutni situaciji in tako še ne vkljuËujejo 
doloËenih vsebin, ki so nujne za razumevanje in obvladovanje otrok 
s posebnimi potrebami.



P R O G R A M

I N F O R M A C I J E 
I N  P R I J A V E

Prijavnico pošljite na naslov 
ALETHEIA, Barbara Zajc s.p., 
Apihova 19, 1000 Ljubljana, 
ali po e pošti: 
aletheia@aletheia-slo.com.

Kotizacija za udeleženca je 
130 EUR neto (158,60 EUR  
z DDV). kotizacija vkljuËuje 
strokovno gradivo in pogostitev 
v Ëasu delavnice. 

Kotizacijo nakažite na aLetHeia, 
barbara zajc s.p., 
TRR: 05100 - 8011694021. 
naša id za ddv je SI49412752.

za vse dodatne informacije 
obišËite našo spletno stran 
www.aletheia.si, nam pišite na 
aletheia@aletheia-slo.com ali 
nas pokliËite na 041 765 642.

PRIJAVNICA na delavnico 4. aprila 2018

PlaËnik

Naslov (ulica/št., poštna št./kraj)

Telefon  e pošta

DavËna številka                                                 Zavezanec za DDV         DA       NE

Transakcijski raËun                                                 MatiËna številka

NA DELAVNICO PRIJAVLJAMO (ime in priimek, e pošta)

1.

2.

z navedbo svojega elektronskega naslova dovoljujem, da aLetHeia, barbara zajc s.p. uporablja elektronski naslov za informiranje o izobraževalnih 
vsebinah.

• Kratka uËinkovita razlaga možganskega delovanja.

• Kako prepoznati otroka, ki je v stresu, ki je zmrznil, ki se bori   
 (fight-fight-freeze).

• NaËini, kako se otroku približati in njegov stres obvladati.

• Kaj pa nemotivirani uËenci?

• Agresivnost - od kod prihaja in kako si lahko pomagamo.

• Enostavne vaje za poveËanje koncentracije.

• Kako doseËi vaje za boljše pomnjenje pri sebi in uËencih.

• Možnosti gibalnih tehnik pri individualni obravnavi.

• Predstavitev novih tehnik sprošËanja.

Z delavnice boste 
odšli z novimi uvidi 
in orodji za lažje 
delo v razredu.

Na delavnici boste pridobili znanja, ki temeljijo na najnovejših 
odkritjih nevroznanosti, s pomoËjo katerih boste lažje prepoznali 
stiske otrok, bolje razumeli, kaj se z njimi dogaja, in se opremili  
z orodji, ki vam bodo olajšala delo z njimi. 


