IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Kaja
Kolman

1. OKTOBER 2017 – 3. OKTOBER 2019 – Maribor, Slovenija

Magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Pedagoška fakulteta
Raven 7 EOK

1. OKTOBER 2012 – 22. JUNIJ 2017 – Maribor, Slovenija

Diplomantka izobraževalne kemije (UN) in diplomirana
slovenistka (UN)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Raven 6 EOK

6. MAREC 2021 – 7. MAREC 2021

Licencirana presojevalka za skotopični sindrom
Irlen klinika Slovenija
6. OKTOBER 2016 – 21. MAJ 2018 – Maribor, Slovenija

Tečaj SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Opravljene imam 4 stopnje.

10. SEPTEMBER 2020 – 25. SEPTEMBER 2020 – Maribor,
Slovenija

Izobraževanje DISLEKSIJA
Založba FORUM MEDIA d. o. o.
Vsebina izobraževanja:
◦
◦
◦
◦

Otroci in mladostniki z disleksijo – opredelitev in vzroki
Prepoznavanje in diagnosticiranje disleksije
Otrok in mladostnik z disleksijo v šoli
Strategije za premagovanje težav

15. APRIL 2020 – 8. MAJ 2020 – Maribor, Slovenija

Izobraževanje Govorni razvoj otroka
Založba FORUM MEDIA d. o. o.
Izobraževanje Govorni razvoj otroka:
◦ kako spodbujati razvoj govorno-jezikovnih veščin predšolskega
otroka;
◦ kako spodbujati razvoj govorno-jezikovnih veščin šolarja in
dijaka;
◦ govorno-jezikovne motnje - kako jih zaznamo, kakšni so
simptomi in kako pravilno ravnati;
◦ metode dela z otrokom z zakasnjenim razvojem govora - kako
pravilno vsakodnevno delati z otrokom, kakšne prilagoditve
izvajati in katere metode dela so primerne ter učinkovite;
◦ disleksija in komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami.

17. JUNIJ 2020 – 30. JUNIJ 2020 – Maribor, Slovenija

Izobraževanje Grafomotorika
Založba FORUM MEDIA d. o. o.
Vsebina izobraževanja:
◦ Kako poteka razvoj grobe motorike, finomotorike in
grafomotorike pri predšolskem in šolskem otroku
ter kakšni so mejniki razvoja?
◦ Kako prepoznati znake, da otrok potrebuje posebno obravnavo
pri razvoju grafomotorike?
◦ Katere metode za razvoj grafomotorike so po mnenju
strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih
uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
◦ Kakšne dejavnosti, igre in vaje bodo spodbudile razvoj
grafomotorike in odpravile pomanjkljivosti?

16. NOVEMBER 2018 – 17. NOVEMBER 2018

Izobraževanje o uporabi nadomestne komunikacije s
slikami PECS
14. SEPTEMBER 2019 – Maribor, Slovenija

BRAIN GYM
Jasna Trapečar Pavšič, prof. def.
5. NOVEMBER 2020 – 6. NOVEMBER 2020

Preventivno delo ob prehodu otroka v osnovno šolo:
otroci, ki so rizični za specifične učne težave
Martina Ozbič, doc., prof. def. za osebe z motnjo sluha in
govora in prof. def.
13. JANUAR 2021 – 14. JANUAR 2021

Na nelinearni fonologiji osnovana pomoč otrokom s
težavami branja in pisanja
Martina Ozbič, doc., prof. def. za osebe z motnjo sluha in
govora in prof. def.
24. NOVEMBER 2020

Različni pristopi pri vzgojno-izobraževalnem delu z
učenci s posebnimi potrebami pri izobraževanju na
daljavo: krepitev kompetenc izvajalcev DSP
Zavod RS za šolstvo
5. FEBRUAR 2021 – 6. FEBRUAR 2021

Program govorno-jezikovnega spodbujanja v
predšolskem obdobju: oralna motorika, praksija
govoril, vzgoja dihanja za govor
Martina Ozbič, doc., prof. def. za osebe z motnjo sluha in
govora in prof. def.
2. NOVEMBER 2020

Kako pomagati otroku v stiski
Zavod Modrin: Damjana Šmid, prof. soc. ped.
3. NOVEMBER 2020

Kakako razumeti težavno vedenje otrok
mag. Janja Kranjc, dipl. univ. psih.
9. JANUAR 2021

Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami
dr. Anica Mikuš Kos
13. APRIL 2019

Razumevanje učnih stilov otrok in mladostnikov z
avtizmom in strukturiranje okolja ter pomoč učencem
s težavami v socialnem prilagajanju pri pouku
Društvo za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke
5. FEBRUAR 2021 – 6. FEBRUAR 2021 – Slovenija

SAM v šoli
Sabina Korošec Zavšek
2. OKTOBER 2021

Igra kot sredstvo za učenje otrok (3-6 let)
Izobraževalni zavod znanje
3. OKTOBER 2021 – 25. OKTOBER 2021

Trening socialnih veščin
Damjana Šmid, prof. soc. ped.
4. OKTOBER 2021 – 31. OKTOBER 2021

Ustvarjanje učnih gradiv v programu CANVA
Zavod Muzikator, dr. Špela Golobič
15. NOVEMBER 2021 – 20. DECEMBER 2021

MOOC - Interaktivne vsebine H5P
Arnes
15. NOVEMBER 2021 – 17. DECEMBER 2021

MOOC - Uporaba mobilnih naprav v VIZ
Arnes

