Predavanje - AVTISTIČNE MOTNJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Povzetek predavanja:
•

definicija;

•

uporaba različne terminologije (SAM, MAS, AM);

•

pogostost;

•

vzroki;

•

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami;

•

znaki avtizma v prvem letu starosti;

•

predšolsko obdobje (deficiti na področju komunikacije, socialni deficiti, deficiti na področju
interesov, aktivnosti in drugega vedenja);

•

znaki avtizma v predšolskem obdobju;

•

intelektualne sposobnosti oseb z avtizmom;

•

neželeno vedenje;

•

razlika med napadom trme pri otroku in vedenjskim izpadom pri osebi z avtistično motnjo;

•

vedenjski izbruh ali »meltdown«;

•

zmanjševanje sprožilcev;

•

očesni stik;

•

piramida učenja;

•

senzorni sistem;

•

»stimming«;

•

umirjanje s pomočjo zadovoljevanja senzornih potreb;

•

nasveti vzgojiteljem za delo z otrokom z avtistično motnjo;

•

kako ravnamo, če otrok zavrača delo;

•

primerno učno okolje;

•

struktura v igralnici;

•

odmori;

•

preprečevanje vedenjskih izpadov.

Predavateljici:
Mateja Kočar Močnik, prof. def.
Neva Izlakar, prof. spec. in reh. ped.
OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje

Predavanje - AVTISTIČNE MOTNJE V ŠOLSKEM OBDOBJU
Povzetek predavanja:
•

definicija,

•

uporaba različne terminologije (SAM, MAS, AM),

•

pogostost,

•

vzroki,

•

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

•

šolsko obdobje (deficiti na področju komunikacije, socialni deficiti, deficiti na področju
interesov, aktivnosti in drugega vedenja),

•

mladostniki z motnjo avtističnega spektra,

•

intelektualne sposobnosti oseb z avtizmom,

•

neželeno vedenje,

•

razlika med napadom trme pri otroku in vedenjskim izpadom pri osebi z avtistično motnjo,

•

vedenjski izbruh ali »meltdown«,

•

zmanjševanje sprožilcev,

•

očesni stik,

•

piramida učenja,

•

senzorni sistem,

•

»stimming«,

•

umirjanje s pomočjo zadovoljevanja senzornih potreb,

•

nasveti učiteljem za delo z otrokom z avtistično motnjo,

•

kako ravnamo, če otrok zavrača delo,

•

primerno učno okolje,

•

podajanje navodil,

•

struktura v učilnici,

•

branje, pisanje, matematika,

•

domače naloge,

•

odmori,

•

preprečevanje vedenjskih izpadov.

Predavateljici:
Mateja Kočar Močnik, prof. def.
Neva Izlakar, prof. spec. in reh. ped.
OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje

Predavanje - AVTISTIČNE MOTNJE V ODRASLEM OBDOBJU
Povzetek predavanja:
•

definicija,

•

uporaba različne terminologije (SAM, MAS, AM),

•

pogostost,

•

vzroki,

•

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,

•

znaki v odrasli dobi (prisotnost ponavljajočih se vedenj in interesov, socialne veščine,
nadzor čustev, kognitivne težave, komunikacija, področje senzorike),

•

intelektualne sposobnosti oseb z avtizmom,

•

neželeno vedenje,

•

razlika med napadom trme pri otroku in vedenjskim izpadom pri osebi z avtistično motnjo,

•

vedenjski izbruh ali »meltdown«,

•

zmanjševanje sprožilcev,

•

očesni stik,

•

piramida učenja,

•

senzorni sistem,

•

»stimming«,

•

umirjanje s pomočjo zadovoljevanja senzornih potreb,

•

odraščanje in spreminjanje telesa,

•

nasveti za delo z otrokom z avtistično motnjo,

•

struktura v delovnem okolju,

•

odmori,

•

preprečevanje vedenjskih izpadov.

Predavateljici:
Mateja Kočar Močnik, prof. def.
Neva Izlakar, prof. spec. in reh. ped.
OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje
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