Organizacija dogodkov Zakovšek Barbara s.p.
Medenska cesta 3
1000 Ljubljana
v sodelovanju z
Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
Langusova 8
1000 Ljubljana

ORGANIZIRA SKLOP PREDAVANJ NA TEMO UČNIH TEŽAV
(disleksija, dispraksija, diskalkulija, motnje pozornosti,...)
V četrtek, 16.4.2015 ob 16.00 uri, Vas vabimo na prvi del predavanj z naslovom MOTNJE
POZORNOSTI. Vsebina predavanja se bo nanašala na potencialne biološke dejavnike pri
razvoju motnje ter na načine dela z otroki in starši.
Predavali bosta dr. Miljana Selaković, nevropsihijater, specialist psihiatrije razvojnega obdobja
in Nataša Dosevska, diplomirani psiholog, gestalt psihoterapevt. Več o njunem delu in
strokovnih izkušnjah si lahko pogledate na povezavi http://drselakovic.rs/
Predavanje je namenjeno staršem, učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom, študentom,
terapevtom, zdravstvenemu osebju in vsem, ki jih vsebina zanima.
Kotizacija za predavanje znaša 35€.
Lokacija predavanja: Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana,
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.
Predavanje bo potekalo v srbskem jeziku. Med razpravo in vprašanji je možnost prevajanja.
Predračun oziroma račun s podatki za nakazilo boste prejeli naknadno ob prijavi.
Izpolnjene prijavnice sprejemamo do torka, 14.4.2015, in sicer na elektronskem naslovu:
prireditve.prijave@gmail.com. Lahko se prijavite tudi na telefonski številki 041 802 685 (Zakovšek
Barbara).
Vsi tisti, ki ste za to predavanje, ki je zaradi bolezni ene od predavateljic odpadlo, že oddali
prijavnico: če bi se zoper radi prijavili, Vam prijavnice ni potrebno znova pošiljati, ampak samo
sporočite na naš elektronski naslov, da bi se predavanja udeležili.
V primeru večjega števila prijav si pridržujemo pravico do spremembe lokacije, o kateri boste
pravočasno obveščeni, zato Vas prosimo, da ob prijavi pustite tudi vašo telefonsko številko, kjer
boste dosegljivi, da bo obveščanje potekalo kar najhitreje.
V priponki sta priložena prijavnica ter obrazec za izstavitev e-računa (izpoljenega nam pošljite
samo vkolikor se prijavljate v okviru organizacije, ki je tudi plačnik).
Vljudno vabljeni!

Program predavanja Motnje pozornosti

16.00 - 17.30
Biomedicinski vidik simptomov v okviru klinične slike ADHD:
potencialni biološki vzroki, ki lahko vplivajo na razvoj motnje pozornosti.
Predava dr. Miljana Selaković, nevropsihijater, specialist psihiatrije
razvojnega obdobja.

17.30 - 17.45
Odmor

17.45 - 19.00
Otrok z motnjo ADHD in družina ter delo s starši.
Predava Nataša Dosevska, diplomirani psiholog, gestalt psihoterapevt.
19.00 – 19.30
Razprava in možnost vprašanj.

