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Datum poročila: 6.3.2014 

 
Društvo Downov sindrom Slovenije je pripravilo več dogodkov – posvet in strokovno izpopolnjevanje (delavnice) za 
strokovnjake in starše o spodbujanju govora s kretnjami podprte komunikacije (KPK) v letu 2013/14. 
Posvet o spodbujanju govora s kretnjami podprte komunikacije (KPK) je bil 18.11.2013 v veliki dvorani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, na Masarykovi c. 16, 1000 Lj. Posvet se je pričel ob 9. uri in zaključil ob 13. uri. 
Organizator posveta je bilo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport; vsebinski okvir posveta je pripravilo 
Društvo Downov sindrom Slovenija, ki je tudi povabilo k sodelovanju predavatelje. Podatke o prisotnosti na posvetu 
je zbiralo Ministrstvo (ocenjujemo, da se je posveta udeležilo približno 280 udeležencev). Razdeljenih je bilo 290 
kompletov z gradivi.  
Na posvetu so s prispevki sodelovali: Tereza Žerdin, Branka D. Jurišić, Jana Kodrič, Živa Ribičič, Božena Vadnu in 
Živana Žnidaršič. 
Društvo Downov sindrom Slovenija je ob tej priložnosti pripravilo gradivo – predavanje o tej metodi, ki ga je imela 
prof. Etta Wilken v Ljubljani. Gradivo je dostopno na spletnih straneh  http://750.gvs.arnes.si/cms/ kjer so dostopne 
tudi prosojnice iz vseh predavanj oziroma delavnic.  
Društvo je zbralo e-naslove udeležencev, ki si želijo delavnice na katerih bi se podrobneje seznanili s to metodo in bi 
imeli tudi priložnost posvetovanja o poučevanju in spodbujanju govora s kretnjami za otroke z Downovim 
sindromom in druge otroke z motnjo v duševnem razvoju. Zanimanje za delavnice je preseglo naša pričakovanja 
(zbrali smo e-naslove udeležencev, ki bi se radi udeležili delavnic - 150 kandidatov).  Vsem zainteresiranim smo 
poslali obvestilo, da se na te delavnice prijavijo in pojasnili, da so namenjene strokovnjakov, ki neposredno delajo z 
otroki, ki potrebujejo spodbujanje zgodnjega razvoja govora. Vabilo smo posredovali tudi staršem otrok z DS na 
pogovorno skupino (google group). Na delavnice se je prijavilo veliko strokovnjakov, ki se posveta na Ministrstvu niso 
udeležili – zato smo se odločili, da ponudimo delavnice vsem – tistim, ki so že bili na posvetu in tistim, ki takrat niso 
imeli te možnosti.  Delavnice sta izvajali Branka D. Jurišić in Živa Ribičič. Udeležba je bila za starše in študente  
brezplačna. Na delavnicah smo razdelili dodatne komplete kartic KPK (strokovnjakom oziroma ustanovam in 
motiviranim staršem, ki jih bodo po uporabi vrnili ustanovam ali Društvu). Študentje kompletov kartic individualno 
niso prejeli, knjižnici Pef Ljubljana smo namenili 10 kompletov, na delavnicah je bilo razdeljenih 150 kompletov 
gradiv.  Delavnice za strokovnjake in študente so trajale 4 ure, za starše pa 3 ure.  
 
V januarju in februarju 2014 smo izvedli:  

Delavnico za študente pedagoške fakultete dvorana Sožitja, Samova 9, Lj. 43 udeležencev 

Delavnico za starše – 12.2.2014 dvorana Sožitja, Samova 9, Lj. 26 udeležencev 

Delavnico za strokovnjake iz prakse-11.2.2014 dvorana Sožitja, Samova 9, Lj. 45 udeležencev 

Delavnico za strokovnjake iz prakse-28.2.2014 Center Janeza Levca, Dečkova 1b, Lj.  44 udeležencev 

 skupaj 158 udeležencev 

 
Številčna udeležba na posvetu in delavnicah vsekakor priča o potrebi po tovrstnem izobraževanju in gradivih za vse 
strokovnjake, ki delajo z otroki z motnjo v duševnem razvoju. Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili izvedbo 
delavnic, Centru Janeza Levca, Zvezi Sožitje, zlasti še predavateljicama Živi Ribičič in Branki Jurišić. Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, Zavodu za šolstvo RS in vsem drugim, ki so prispevali, da imamo na voljo pripomoček 
za spodbujanje govora malčkov z Downovim sindromom in drugimi posebnimi potrebami.  
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