
Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše Ljubljana 
in
Mestna občina Ljubljana

pripravljata
strokovni simpozij ob 60-letnici
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starše Ljubljana

60 LET PODPORE PRI VZGOJI, 
UČENJU IN ODRAŠČANJU  

26. - 27. marec 2015
Hotel Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Častni pokrovitelj strokovnega simpozija  
»60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju« 
je župan Mestne občine Ljubljana,  
gospod Zoran Janković.

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE,  
MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA  
v letu 2015 praznuje 60 let.  
 
Leta 1955 je  Mesto Ljubljana ustanovilo 
Vzgojno posvetovalnico Ljubljana, predhodnico 
današnjega centra. V času svojega obstoja je 
postal, tudi v državnem merilu, ena osrednjih 
strokovnih institucij, ki skrbi za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov, ob tem pa nudi podporo 
staršem in vzgojno izobraževalnim institucijam. 
Značilnost našega dela je interdisciplinarno 
timsko delo, s katerim združujemo in povezujemo 
koncept duševnega zdravja s konceptom učne 
uspešnosti in socialne vključenosti ter presegamo 
sektorske meje, kar težave otrok, mladostnikov 
in staršev, ki se na nas obrnejo po pomoč, tudi 
zahtevajo. 

Okroglo obletnico bomo obeležili delovno, z 
dvodnevnim strokovnim simpozijem. V okviru 
simpozija bomo razgrnili problematiko, s katero 
se srečujemo, ter predstavili izbor strokovnih 
pristopov, ki jih pri delu uporabljamo. Pričeli pa 
bomo vendarle s krajšim slavnostnim delom, 
v katerem se bomo ozrli tudi v preteklost. 
Slavnostni del bomo zaključili s pogostitvijo. 

Vljudno vabljeni k prijavi!

Kotizacija za simpozij je 60 EUR  
na udeleženca in poleg udeležbe na simpoziju 
vključuje tudi zbornik s prispevki, pogostitev 
prvi dan simpozija (četrtek) in osvežitev med 
odmori. 

Na simpozij se lahko prijavite na spletni strani 
www.scoms-lj.si, kjer najdete elektronsko 
prijavnico in vse podrobnejše informacije 
glede programa, lokacije dogodka in načina 
plačila kotizacije. Število udeležencev je 
omejeno.

Vljudno vabljeni, da se nam ob praznovanju 
naše obletnice pridružite! 

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE 

LJUBLJANA 

Gotska ulica 18,  Ljubljana

T: 386 1 583 75 00
www.scoms-lj.si



Petek, 27. 3. 2015Četrtek, 26. 3. 2015 (plenarno)
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08.00 – 09.00 Registracija udeležencev

SLAVNOSTNI DEL

09.00 – 10.30 Uvodni pozdravi in nagovori

10.30 – 11.00 Odmor za kavo

11.00 – 11.25 Od Vzgojne posvetovalnice do Svetovalnega 
centra (dr. Zoran Jelenc, univ. dipl. psih.) 

11.25 – 11.50 Pregled razvoja Svetovalnega centra Ljubljana
(Vera Slodnjak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.)

11.50 – 12.30

Stroke in strokovne službe za varovanje 
duševnega zdravja – včeraj, danes, jutri
(prim. Anica Mikuš Kos, dr. med., spec. ped., 
spec. psih.)

12.30 – 14.30 Pogostitev v restavraciji hotela

09.00 – 10.00
Plenarno predavanje:  
Sodobne raziskave spoznavnih procesov in psiholoških virov pri specifičnih motnjah učenja:  
izzivi za razvojno delo in prakso, doc. dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih. 

10.00 – 11.30

ČUSTVENE TEŽAVE (moderatorki: Maja Glonar Vodopivec, Nada Hribar)
Psihosomatske težave v otroštvu in mladostništvu, Polonca Čas, univ. dipl. psih.
Travmatska izguba pri otroku in mladostniku, Maja Glonar Vodopivec, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nadarjeni otroci in diferencialno diagnostične dileme, Natalija Baumgartner, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.
»Raje bi hodila v šolo, če ne bi bilo ocen.« Primer obravnave mladostnice s šolsko fobijo, Julia Tomšič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

VEDENJSKE TEŽAVE (moderator: Peter Janjušević)
Napačna prepričanja in miti o vedenjskih težavah, dr. Tomaž Vec, univ. dipl. psih. 
Intervencije pri brezčutnih/neobčutljivih potezah, Peter Janjušević, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Asertivni trening za mladostnike, Nada Hribar, univ. dipl. psih, spec. klin. psih., Jana Jarm, univ. dipl. psih., specializantka klin. psih.

UČNE TEŽAVE (moderatorja: Tanja Černe, Marko Kalan)
Porast učnih težav – pomembnost zgodnjega ukrepanja, Diana Vali, prof. def.
Fonološko zavedanje, branje in pisanje otrok s specifično jezikovno motnjo v 3. in 4. razredu osnovne šole, 
Herta Filiplić-Stojanović, prof. logopedije, specializantka klin. log., Barbara Bogdanić Petek, prof. def. 
Prilagoditve v šoli za otroke z motnjo pozornosti in aktivnosti, Tanja Černe, prof. def.

CELOSTNI PRISTOPI K REŠEVANJU TEŽAV (moderatorka: Irena Andolšek)
Ko je družina ogrožena v svoji temeljni varnosti: moč donacij in »perspektiva moči« pri preprečevanju revščine  
in socialne izključenosti, Marta Vodeb Bonač, univ. dipl. soc. del., specialistka supervizije
Potovanje iz popolnega obupa k iskanju novih začetkov: pomoč mladostniku in mami, žrtvi nasilja,  
Irena Andolšek, univ. dipl. soc. del. 
Zakaj mediacija? dr. Zoran Pavlović, univ. dipl. psih.

11.30 – 12.00 Odmor za kavo

12.00 – 13.30

ČUSTVENE TEŽAVE (nadaljevanje)
Obravnava družine v krizi, Nada Hribar, univ. dipl. psih, spec. klin. psih.
Plesno popotovanje skozi telo: gibalno-plesna terapija za mladostnice s šibko samopodobo, Bojana Caf, prof. def., 
spec. gibalne terapije, Julia Tomšič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Otroška risba – pogled v otrokov svet, Ana Ulčar, univ. dipl. psih.

MOTNJE POZORNOSTI (moderatorja: Bojan Belec, Leonida Rotvejn Pajič)
Mladostnik s hiperkinetično motnjo, Bojan Belec, dr. med., specialist psihiatrije
Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti, Tanja Černe, prof. def.
»PPP«  −Premagovanje pomanjkljive pozornosti, mag. Leonida Rotvejn Pajič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

UČNE TEŽAVE (moderatorja: Diana Vali, Marko Kalan)
Nekatere emocionalne in prilagoditvene težave nadarjenih otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami,  
mag. Jasna Božič, univ. dipl. psih., spec. psih. svetovanja 
Skupina za mladostnike z učnimi težavami po principih kognitivno-vedenjske terapije,  
Nada Hribar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., Barbara Zemljak, univ. dipl. ped. 
Program pomoči pri težavah z izvršilnimi funkcijami, mag. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

13.30 – 15.00 Kosilo

15.00 – 17.00
OKROGLA MIZA: »Podpora vzgoji, učenju in odraščanju v prihodnosti – 
Ovire in možnosti za učinkovito medinstitucionalno sodelovanje«
Moderator: dr. Zoran Pavlović, univ. dipl. psih., direktor SCOMS

17.00 – 17.15 Zaključek simpozija

STROKOVNI DEL

14.30 – 15.30

Predstavitev raziskovalnega dela doktorandov, 
strokovnjakov Svetovalnega centra Ljubljana:
Težave na področju izvršilnih funkcij pri učencih  
z bralno-napisovalnimi učnimi težavami –  
kako lahko pomagamo? 
mag. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psih.,  
spec. klin. psih.
Ocenjevanje tveganja za nasilno vedenje 
mladostnikov – prikaz preliminarnih rezultatov 
raziskave
Peter Janjušević, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

15.30 – 16.00 Odmor za kavo

16.00 – 17.00

Predstavitev raziskovalnega dela doktorandov, 
strokovnjakov Svetovalnega centra Ljubljana 
(nadaljevanje):
Udeleženost otrok s posebnimi potrebami ter 
njihovih staršev v procesih izvajanja pomoči 
Bojana Caf, prof. def., spec. gibalne terapije
Reševanje matematičnih besedilnih nalog pri 
učencih z učnimi težavami pri matematiki  
in pri učencih brez učnih težav pri matematiki
mag. Marko Kalan, prof. def.


