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Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi
potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
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Slovenska Bistrica.
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Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

1. ZAPOSLENI
V letu 2017 smo vzpostavili delovanje strokovnega centra Comp@s. Z aprilom 2017 je bila na
projektu zaposlena vodja projekta Mateja Šilc, s septembrom 2017 pa še drugi strokovni
delavci. V projektu deluje 19 strokovnih delavcev (zaposlitev v odstotkih, skupaj 2,658
zaposlitve) in 2 delavca po podjemni pogodbi.
Tabela 1: Seznam strokovnih delavcev, zaposlenih na projektu Comp@s
STROKOVNI
DELAVCI

DELEŽ
ZAPOSLITVE NALOGA V PROJEKTU

KONZORCIJSKI
PARTNER

mag. Mateja Šilc,
prof. def. za osebe
z motnjami sluha
in govora

50%

vodenje in koordiniranje projekta, Osnovna šola Gustava
logopedska
diagnostika, Šiliha Maribor
svetovanje in strokovna podpora,
razvijanje strokovnega dela

Darja Krstić
Podgorelec, uni.
dipl. soc. del.

10%

delo s starši, družinami in Osnovna šola Gustava
sorojenci, razvijanje strokovnega Šiliha Maribor
dela

20%

specialno-pedagoška diagnostika, Osnovna šola Gustava
svetovanje in strokovna podpora, Šiliha Maribor
razvijanje strokovnega dela

10%

Neurofeedback terapija, razvijanje Osnovna šola Gustava
strokovnega dela,
specialno- Šiliha Maribor
pedagoška diagnostika, svetovanje
in strokovna podpora

Zvonko Pušnik,
prof. lik. um. z
def.
dokvalifikacijo

10%

Osnovna šola Gustava
izvajanje
likovne
terapije,
Šiliha Maribor
razvijanje
strokovnega
dela,
svetovanje in strokovna podpora

dr. Mitja Muršič,
univ. dipl. soc.
ped.

50%

vzpostavitev inkluzivnih timov, Svetovalni center za
razvoj
strokovnega
dela, otroke, mladostnike in
svetovanje in strokovna podpora, starše Maribor
delo z vrstniki

mag. Suzana
Žunko, prof. def.

Nastja Beljev,
prof. def.
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STROKOVNI
DELAVCI

DELEŽ
ZAPOSLITVE

NALOGA V PROJEKTU

KONZORCIJSKI
PARTNER

Zdenka Černelič,
univ. dipl. soc.
ped.

1,7%

svetovanje in strokovna podpora Osnovna šola Minke
(delavnice za otroci s PP in Namestnik – Sonje
vrstnike)
Slovenska Bistrica

Branka Orož,
univ. dipl. soc.
ped.

1,7%

svetovanje in strokovna podpora Osnovna šola Minke
(skupine staršev za samopomoč, Namestnik – Sonje
svetovanje strokovnim delavcem) Slovenska Bistrica

Janko Stergar,
prof. soc. in zgo.,
mag., sup. ost. in
org. svet.

6%

Osnovna šola Minke
svetovanje in strokovna podpora
Namestnik – Sonje
(predavanje,
seminarji,
Slovenska Bistrica
delavnice)

Maja Verhovnik,
prof. spec. in reh.
ped

1,7%

svetovanje in strokovna podpora Osnovna šola Minke
(skupine staršev za samopomoč, Namestnik – Sonje
svetovanje st. delavcem)
Slovenska Bistrica

Kristina Višaticki,
dipl. soc. ped.

1,7%

svetovanje in strokovna podpora Osnovna šola Minke
(delavnice za otroci s PP in Namestnik – Sonje
vrstnike)
Slovenska Bistrica

Sonja Tarča, prof.
def

18%

spec. ped. diagnostika, svetovanje Osnovna šola Minke
in strokovna pomoč, neposredno Namestnik – Sonje
delo z učenci
Slovenska Bistrica

Jasmina Petovar,
dipl. del. ter.

5%

neposredno delo z otroci s PP, Osnovna šola Minke
svetovanje staršem, strokovnim Namestnik – Sonje
delavcem
Slovenska Bistrica

30%

koordinator
projekta
pri Osnovna šola dr.
konzorcijskem
partnerju, Ljudevita Pivka Ptuj
svetovanje in strokovna podpora
staršem

10%

Osnovna šola dr.
specialno-pedagoška diagnostika,
Ljudevita Pivka Ptuj
svetovanje in strokovna podpora

Tanja Nikolovski,
prof. def.

Barbara Žnidarko,
prof. def.
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STROKOVNI
DELAVCI

DELEŽ
ZAPOSLITVE

NALOGA V PROJEKTU

KONZORCIJSKI
PARTNER

10%

Osnovna šola dr.
specialno-pedagoška diagnostika,
Ljudevita Pivka Ptuj
svetovanje in strokovna podpora

Tina Rajh, prof.
tiflopedagogike in
pedagogike
specifičnih učnih
težav

10 %

Osnovna šola dr.
Ljudevita Pivka Ptuj

Tadej Sok, dipl.
ing. informatike in
tehnologij
komuniciranja

10%

Osnovna šola dr.
Programiranje in izdelava e- Ljudevita Pivka Ptuj
gradiv

Nataša Pihler
Brumen, prof. def.
za osebe z
motnjami sluha in
govora

10%

Osnovna šola dr.
Ljudevita Pivka Ptuj

Vesna Horvat,
prof. def.

specialno-pedagoška diagnostika,
svetovanje in strokovna podpora

logopedska
diagnostika,
svetovanje in strokovna podpora

2,656 zaposlitve
SKUPAJ
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ZUNANJI
STROKOVNI
SODELAVCI

NALOGA V PROJEKTU

KONZORCIJSKI
PARTNER

Jernej Jančič, dipl.
del. ter.

Podjemna
pogodba

izvajanje delovne terapije

Osnovna šola Gustava
Šiliha Maribor

Blažka Gaberc,
prof. def.

Podjemna
pogodba

izvajanje glasbene terapije

Osnovna šola Gustava
Šiliha Maribor

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
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2. DOGOVORI O SODELOVANJU
Dogovori o sodelovanju so podpisani s 41 institucijami, in sicer s 30. osnovnimi šolami (dve z
enoto vrtec), eno razvojno ambulanto, 3. srednjimi šolami in s 7. vrtci.
Tabela 2: Inštitucije, podpisnice dogovora o sodelovanju
NAZIV INSTITUCIJ, PODPISNIC DOGOVOROV O SODELOVANJU
1.

Osnovna šola Anice Černejeve Makole

2.

Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava

3.

Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica

4.

Osnovna šola Lenart

5.

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

6.

Osnovna šola Olge Meglič

7.

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

8.

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

9.

Osnovna šola Hajdina z enoto vrtec

10. Osnovna šola Majšperk
11. Osnovna šola Kidričevo
12. Osnovna šola Breg
13. Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju z enoto vrtec
14. Osnovna šola Sveta Ana
15. Osnovna šola Sladki Vrh
16. Osnovna šola Podlehnik
17. Osnovna šola Voličina
18. Osnovna šola Rače
19. Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
20. 2. Osnovna šola Slovenska Bistrica
21. Osnovna šola Kamnica
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22. Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
23. Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj
24. Osnovna šola Starše
25. Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
26. Osnovna šola Franca Rozmana-Staneta
27. Osnovna šola Slave Klavore Maribor
28. Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
29. Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
30. Waldorfska šola Maribor
31. Srednja ekonomska šola Maribor
32. Prometna šola Maribor
33. Srednja šola Slovenska Bistrica
34. Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
5

35. Vrtec Ptuj
36. Vrtec Ivana Glinška Maribor
37. Zavod sv. Jerneja - Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica
38. Vrtec Studenci Maribor
39. Vrtec Pobrežje Maribor
40. Vrtec Tezno Maribor
41. Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj - razvojna ambulanta

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

3. SPLETNA STRAN
Od konca avgusta 2018 deluje spletna stran projekta http://sc-compas.si/, na kateri lahko
zainteresirana javnost prejme ključne informacije o projektu. Na spletni strani so predstavljeni
konzorcijski partnerji, seznam zaposlenih in vse storitve projekta: svetovanje, diagnostika,
terapije in obravnave, seznam vseh izobraževanj, možnosti izposoje učil in gradiva.
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Slika 1: Spletna stran projekta Comp@s

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

4. SPLETNA UČILNICA
Za lažjo preglednost delovanja projekta in izmenjavo informacij med delavci je bila izdelana
spletna učilnica (http://668.gvs.arnes.si/spletna_ucilnica/course/view.php?id=18).
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Slika 2: Spletna učilnica projekta Comp@s

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

5. Predstavitev strokovnega centra zainteresirani javnosti
Za predstavitev strokovnega centra širši javnosti v letu 2017 so bile izvedene številne
predstavitve, in sicer predstavitev sodelujočim inštitucijam, predstavitev projekta na
strokovnem srečanju ravnateljev v Portorožu, predstavitev aktivu mobilnih pedagoginj v
Podravski regiji, predstavitev društvu EEGejčki in predstavitev kolektivu OŠ Pohorskega
bataljona Oplotnica. V namen predstavitve delovanja strokovnega centra je bila izdana tudi
zloženka.
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Sliki 3 in 4: Predstavitev aktivnosti projekta Comp@s na Osnovi šoli Gustava Šiliha
Maribor (5. 9. 1017)

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

6. Nabava opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev za izvajanje operacije.
Za delovanje strokovnega centra je vsak konzorcijski partner pridobil potrebno opremo in druga
opredmetena osnovna sredstva ter izvedel investicije v neopredmetena sredstva, izmed katerih
je največja pridobitev Bio/Neurofeedbacka, ki bo omogočil izvajanje bio/neurofeedback
obravnav otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, zlasti tistim z motnjami pozornosti
in koncentracije.

Slika 5: Bio/neurofeedback
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Slika 6: Terapevtska Nastja Beljev predstavlja set Bio/Neurofeedback strokovnim
delavcem Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

7. Knjižnica in okrogla miza
V namen izposoje didaktičnih pripomočkov, učil in opreme so predvidene 3 knjižice, ki bodo
na voljo podpisnikom dogovora. Do sredine oktobra 2017 je v ta namen potekala nabava
prilagojenih didaktičnih pripomočkov, učil in opreme. Prva knjižnica je bila otvorjena konec
novembra 2017, in sicer se nahaja na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor. Izposoja je
omogočena vsem ustanovam, s katerimi ima strokovni center podpisan dogovor o sodelovanju.
Seznam in opis vseh didaktičnim pripomočkov, učil in opreme je dostopen na spletni strani
projekta: http://sc-compas.si/izposoja-didakticnih-pripomockov-ucil-in-opreme/
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Slika 7: Knjižnica didaktičnega materiala
Ob otvoritvi knjižnice smo organizirali tudi okroglo mizo o potrebah po prilagojenem
didaktičnem materialu z 28. strokovnimi delavci Podravskih osnovnih šol. Izmenjali smo si
izkušnje uporabe in prilagoditev didaktičnega materiala in sklenili, da bomo izdelali priročnik
za lastno izdelavo prilagojenih didaktičnih materialov, interaktivnih didaktičnih iger in učil, pri
čemer bo strokovni center služil kot povezovalna inštitucija med vsemi vključenimi. Priročnik
bo objavljen na spletni strani strokovnega centra in sproti ažuriran.

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

Slika 8 in 9: Otvoritev knjižnice – predstavitev didaktičnih materialov in učil
11

Slika 10: Okrogla miza Potrebe po prilagojenem didaktičnem materialu in učilih
Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

8. Strokovna ekskurzija in mednarodna okrogla miza v Novem Sadu - Obisk ŠOSO
MILAN PETROVIĆ , NOVI SAD (23. do 25. november 2017)
Strokovna ekskurzija je bila izvedena v skladu z načrtovanim projektnim planom. Udeležilo se
je 8 strokovnih delavcev pilotskega projekta COMP@S. Na pot smo se odpravili 23. novembra.
Vrnili smo se v soboto, 25. novembra.
Center Milan Petrović iz Novega Sada smo izbrali zato, ker je unikaten primer dobre prakse,
kako celovito poskrbeti za osebe s posebnimi potrebami in njihove starše vse od rojstva, preko
izobraževanja, pa do pozne starosti; vsa skrb pa se izvaja pod okriljem ene ustanove. Je primer
organiziranosti, ki bi si jo želeli prenesti v slovenski prostor. Center je unikaten primer
sodelovanja med lokalno, regijsko skupnostjo in izvajalcem in predstavlja kvalitetno inkluzijo
oseb s posebnimi potrebami, kjer je posluh lokalne skupnosti za osebe s posebnimi potrebami
na izredno visokem nivoju.
Gostitelji so nam v 3 dneh predstavili svoje poslanstvo in vizijo za skrb oseb s posebnimi
potrebami. Predstavili so področja njihovega delovanja in spregovorili o težavah, s katerimi se
še vedno srečujejo. Poudarili so, da jim je v 50 letih uspelo prepričati lokalno skupnost o
pomembnosti inkluzije in skrbi za osebe s posebnimi potrebami, pri čemer je potrebno izhajati
iz dejanskih potreb osebe s posebnimi potrebami, prepoznavanja dejanskih sposobnosti oseb s
posebnimi potrebami in upoštevanja njihovih prilagoditvenih zmožnosti. Predstavili so primere
opolnomočenja oseb s posebnimi potrebami in inkluzijo v lokalnem okolju z omogočanjem
delovnih in življenjskih pogojev, v skladu z zmožnostmi oseb s posebnimi potrebami. Ob tem
center nudi podporo osebam s posebnimi potrebami z ustreznimi strokovnimi službami v vseh
življenjskih obdobjih.

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.
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Slika 11: Organizacijska shema ŠOSO MILAN PETROVIĆ , NOVI SAD
Nekaj osnovnih informacij o centru Milan Petrović:
•

Poslanstvo šole: Izobraževanje in rehabilitacija invalidnih otrok in oseb s posebnimi
potrebami od rojstva do vključenosti v družbo.

•

Zgodovina: 1958 - ustanovili neodvisno pomožno šolo, ki je bil leta 1960 imenovana
posebno šolo "Milan Petrović".

•

Število uporabnikov: 1200 uporabnikov

•

Starost: 3-50 let

•

Jezik, v katerem se izvaja program: srbščina, madžarščina, slovaščina

•

Negujejo tudi : madžarski, slovaški in romski jezik

•

Tuji jezik: angleščina, francoščina

•

Izpovedi: pravoslavna, katoliška, islamska skupnost.

•

Uporabljajo se sledeče metode poučevanja in dela v obšolskih dejavnosti: Teacch
metod, Pecs metod, Calendar metod, Hilton Perkins metod, Comunicative Language
Teaching, Total Physical Response, Marte Meo International, Montessori metod, metod
reedukacije psihomotorike, augmentativna i alternativna komunikacija...

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.
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•

Interesne dejavnosti: zbor; tamburaški orkester; šolska gledališča: "Poti domišljije",
"Gledališče dobrih vibracij"; zbor "Ison"; veliko število različnih aktivnosti.

•

Posebne aktivnosti: otroška likovna kolonija "Med dvema mostovoma"; humanitarna
umetniška kolonija "Na kanalu med dvema mostovima"; Skulpturna kolonija "Saška
sladkor"; "Moj ljubimec"; Dan merjenja; Planet Zemlje; Srečanje s prijatelji

•

Izdajateljska dejavnost: izdajajo Šolski list "Koraki"; številno Strokovno literaturo.

•

Je center z velikim številom nagrad in priznanj za študente, zaposlene, šole, še posebej
je potrebno izpostaviti “Svetosavska povelja” – Ministarstva prosvete i sporta
Republike Srbije; “Povelja Miodrag Matić” – Društva defektologa Srbije

•

Prispevek strokovnega kadra šole v procesu reforme šolstva: strokovni delavci
sodelujejo pri pripravi dokumentov reform na področju izobraževanja, socialnega
varstva, zdravstva, zaposlitve; Ustanovili so tudi odbora za oskrbo invalidov mesta Novi
Sad.

•

Zunanje sodelovanje in povezave: Poučevanje in znanstvena baza Fakultete za
posebno izobraževanje in rehabilitacijo v Beogradu in na Medicinski fakulteti v Novem
Sadu, tesno sodelujejo z Univerzo v Novem Sadu, sodelovanje z vsemi subjekti, ki
prispevajo k rehabilitaciji otrok s posebnimi potrebami in oseb s posebnimi potrebami
na lokalni, pokrajinski in nacionalni in na mednarodni ravni.

•

Zaposleni: Center za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje "Milan Petrović"
zaposluje 211 delavcev, od tega 157 pedagoškega osebja, pet strokovnih služb, pet
zdravstvenih delavcev, 44 delavcev pa pripada splošni in pomožni službi.

•

Izobraževalno strokovno osebje vključuje:
-

Defektologe različnih profilov (oligofrenologi, tiflologi, somatopedi, surdologi,
logopedi in posebni pedagogi),

-

predmetne učitelje (profesorji vizualne, glasbene, fizične, književnosti, matematike,
fizike, biologije, zgodovine, geografije, angleščine, inženirjev različnih profilov)

-

učitelje praktičnih razredov (tesarji, pleskarje, krojače, frizerje, tkalce, grafike,
čevljarje, kuharje),

-

delovne inštruktorje in delovne terapevte.

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.
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Slika 12: Udeleženci okrogle mize v Novem Sadu
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Sliki 13 in 14: Okrogla miza v Novem Sadu
Na mednarodni okrogli mizi v Novem Sadu smo si strokovni delavci projekta in strokovni
delavci Strokovnega centra Milan Petrović izmenjali primere dobre prakse in spoznali strukturo
delovanja sistemom inkluzije v obeh državah. Strokovni delavci projekta smo spoznali
možnosti povezovanja vseh nivojev izobraževanja s področjem zdravstva in sociale ter
možnosti učinkovite inkluzije oseb s posebnimi potrebami.

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

9. Storitve strokovnega centra Comp@s
Število vključenih otrok in mladostnikov je 78. Otroci in mladostniki so deležni specialno
rehabilitacijskih obravnav, logopedskih, delovno terapevtskih, socialno pedagoških, likovnih in
glasbenih terapij. Za vse obravnavane otroke je izveden popis začetnega stanja, diagnostika za
posamezna področja obravnav, po potrebi delovanje inkluzivnih timov, svetovanje in strokovna
podpora otroku/mladostniku s posebnimi potrebami, strokovnim delavcem, družini in razredu
glede na analizo stanja in potrebe sodelujočih: izvajanje pomoči v razredu z učitelji in drugimi
sovrstniki, pomoč pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov,
nudenje dodatnih ur DSP, ki ne izhajajo iz odločb o usmeritvi, redni timski sestanki v ustanovi,
v katero je vključen otrok/mladostnik, svetovanje šoli pri organizaciji pouka, pripravi učnih
gradiv, preizkusov znanja ter motivaciji za učenje ipd.
Podrobnejša tabela storitev strokovnega centra se nahaja v prilogi.
Tabela 3: Popis storitev strokovnega centra
Število vključenih

STORITVE STROKOVNEGA CENTRA

16

Invidividualno obravnavani otroci in mladostniki
Specialno pedagoška diagnostika in obravnave

13

Socialno pedagoška diagnostika in obravnave

7

Logopedska diagnostika in obravnave

6

Logopedska diagnostika

1

Specialno pedagoška diagnostika

14

Delovna terapija

33

Terapija s konji

2

Likovna terapija

2

Skupaj:

78

Število skupinsko izvedenih obravnav
udeležencev (vrstnikov, sorojencev)

in

število št. udeležencev

2x Čustveno opismenjevanje učencev – delavnica v razredu

36

3x Skupinska obravnava v vrtcu

50

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

1x Skupinska obravnava v 1. triadi

13

1x Slepota in slabovidnost

17

1x Potrebe otrok s ČVT« (1 delavnica)

19

2x Temelji znanja o čustvih (2x2 delavnici)
Skupaj: 10 skupinskih obravnav

30

Število svetovanj za strokovne
delavce in št. timskih sestankov
Število svetovanj za starše

38

Predavanja, delavnice za strokovne delavce: 10

279

Predavanja, delavnice za starše: 7

147

165

44

10. Izobraževanja strokovnih delavcev
V letu 2017 so se izobraževali štirje strokovni delavci.
Tabela 4: Izobraževanja strokovnih delavcev
Ime
in
priimek
strokovnega delavca
USPOSABLJANJE
Darja Krstić Podgorelec

Usposabljanje za mentorja BASE

Suzana Žunko, Mateja
Šilc
Udeležba na ADHD konferenci v Zagrebu
Suzana Žunko, Mateja die Ausbildung zum ADHS Berater für Schulen nach Lauth und
Šilc
Naumann
Mateja Šilc

Udeležba na strokovnem simpoziju Inkluzija otrok s PP

Suzana Žunko

Diploma: Lehrgang zum Kinder & Jugend Coach

Zvonko Pušnik

Uporaba risbe v psihoterapiji, Center za psihodiagnostična
sredstva

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.
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Vsebinsko poročilo pripravila: mag. Mateja Šilc, vodja projekta Comp@s

Kraj in datum: Maribor, 20. 1. 2018

Žig:

Ime in priimek odgovorne osebe:
Milojka Sevšek
18

Podpis

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru
javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine, prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor (poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita
Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

PRILOGA: AKTIVNOSTI STROKOVNEGA CENTRA COMP@

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine,
prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor
(poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

AKTIVNOSTI
STROKOVNEGA
CENTRA

IZVAJALEC

vrsta storitve

Individualno
obravnavani
otroci
in mladostniki

Blažka Gaberc
Nastja Beljev
Mateja Šilc
Zvonko Pušnik

logopedske obravnave
srp obravnave
logopedska diagnostika
likovna terapija

Suzana Žunko

srp diagnostika

Sonja Tarča
Nataša Pihler
Brumen

srp diagnostika in obravnave

Jasmina Petovar

srp diagnostika in obravnave
Delovna terapija in diagnostika

Branka Orož

soc. ped. diagnostika in obravnave
ocena vida, srp diagnostika,
Tina Rajh
obravnava
Tamara Tomašič terapija s konji

Barbara
Žnidarko

srp diagnostika in obravnave

št.
inštitucija
udeležencev
6
2
1
2
2
1
5
4
2
2

Zavod Sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica
OŠ Miklavž na Dravskem polju
OŠ Hoče
OŠ Leona Štuklja
OŠ Miklavž na Dravskem polju
OŠ Pohorskega odreda Slo. Bistica, podružnica Zg. Ložnica
Zavod Sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica
OŠ Fram
OŠ Hoče
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj

1

OŠ Dornava, Vrtec pri OŠ Dornava
1
1 Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
1 Zavod sv. Jerneja - Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica
1 2. OŠ Slovenska Bistrica
1 OŠ Hajdina
1 Vrtec Sveta Ana
1 2. OŠ Slovenska Bistrica
1 OŠ Breg
2 Vrtec pri OŠ Majšperk

Mitja Muršič

soci. ped. diagnostika in obravnave

1 OŠ Rače
1 OŠ Lenart

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine,
prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor
(poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

Jernej Jančič
Število skupinsko
izvedenih
obravnav
in število
udeležencev
(vrstnikov,
sorojencev)

delovna terapija

Kristina Višaticki
Čustveno opismenjevanje učencev
in Zdenka Černelič

– delavnica v razredu

Nataša Pihler
Brumen

3 skupinske obravnave v vrtcu
1 skupinska obravnava v 1. triadi

Tina Rajh
Mitja Muršič

Slepota in sabovidnost
Potrebe otrok s ČVT« (1 delavnica)

Temelji znanja o čustvih (2x2
delavnici)
Mateja Šilc
strokovno svetovanje
Jasmina Petovar strokovno svetovanje

Število svetovanj
za strokovne
delavce in št.
timskih sestankov Nataša Pihler
Brumen
Tina Rajh
Barbara
Žnidarko

1
1
1
33

Srednja prometna šola Maribor
Srednja ekonomska šola Maribor
OŠ Tabor 1 Maribor
Vrtec Tezno Maribor, Vrtec Glinšek, Vrtec Pobrežje,
Vrtec Miklavž na Dravsksem polju, Vrtec Studenci

16 OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec – 2. A razred
20 OŠ Pohorskega odreda Slo. Bistrica – podružnica Zgornja Ložnica
50 OŠ Dornava
13 Vrtec pri OŠ Dornava
15 uče, 2
OŠ Hajdina
učit.
19 učencev OŠ Sveta Trojica
30 učencev OŠ Kamnica
1 OŠ Sladki Vrh
5x Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Zavod sv. Jerneja - Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica

strokovno svetovanje

3x OŠ Dornava, Vrtec pri OŠ Dornava

strokovno svetovanje

1x OŠ Hajdina

strokovno svetovanje

4x OŠ Majšperk, OŠ Breg

Mitja Muršič

16 timskih sestankov na VIZ

Sonja Tarča

svetovanje

16x

OŠ Rače, OŠ Voličina, OŠ Makole, OŠ Kamnica, OŠ Hajdina, OŠ
Lenart, OŠ Miklavž, Vrtec Otona Župančiča; OŠ Gustava Šiliha

5 OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, podružnica Zg.
Ložnica, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica Kebelj
Srednja šola Slovenska Bistrica, OŠ Anice Černejeve Makole

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine,
prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor
(poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

Število svetovanj
za starše

Predavanja,
delavnice
za strokovne
delavce

Suzana Žunko

razgovori/timski sestanki o
diagnosticiranih otrocih

Sonja Tarča

strokovno svetovanje

Branka Orož
Nataša Pihler
Brumen
Tina Rajh
Barbara
Žnidarko
Mitja Muršič

svetovanje

Nataša Pihler
Brumen

2 strokovni svetovanji staršem
otrok, vključenih v projekt

Tina Rajh

Predavanje: Slepota in slabovidnost

Barbara
Žnidarko
Mitja Muršič

Mateja Šilc
Darja Krstič
Podgorelec

14x
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, podružnica
8x Kebelj, Zavod sv. Jerneja - Vrtec Blaže in Nežica Slovenska
Bistrica
1 2. OŠ Slovenska Bistrica

svetovanje

2 OŠ Dornava, Vrtec pri OŠ Dornava

svetovanje

2 OŠ Hajdina

svetovanje

2 OŠ Majšperk, OŠ Breg

svetovanje

16 na Svetovalnem centru MB, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Lenart,
Srednja prometna šola MB, Srednja ekonomska šola MB, OŠ
Tabor 1, OŠ Voličina, OŠ Hajdina, OŠ Rače
2

4
udeleženci
Značilnosti otrok s spektroavtistično
67
motnjo
udeležencev
Omejevanje neželenega vedenja
56
otrok v prilagojenem okolju
udeležencev
Omejevanje izstopajočega vedenja
9
otrok
udeležencev
Omejevanje izstopajočega vedenja
78
otrok v vrtcu
udeležencev
Otroci z MAS in GJR predšolskih
25
otrok
udeležencev
Zavestno starševstvo, 3 delavnice

OŠ Hajdina
OŠ Ljudski vrt
OŠ Ljudevita Pivka
Slomškov vrtec, Slovenska Bistrica
Vrtec Ptuj
OŠ Miklavž na Dravskem polju

3 udeleženci OŠ Gustava Šiliha Maribor

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine,
prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor
(poslovodeči konzorcijski partner), OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor in OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica.

Branka Orož in
Maja Verhovnik

Kako se z otrokom pogovarjam…

Nataša Pihler
Brumen

Razvoj govora ter govornojezikovne motnje

Janko Stergar

Supervizija, 6 srečanj
Kolektivna žetev zgodb, 2 srečanji

Mitja Muršič

Predavanja,
delavnice za
starše

Tina Rajh

Razno

Starševsko soočanje z izstopajočim
vedenjem otrok
Partnerstvo pri omejevanju
izstopajočega vedenja otrok v šoli
Starševsko preprečevanje in
omejevanje izstopajočega vedenja
Soočanje z izstopajočim vedenjem
otrok
Spodbujanje klime v razredni
skupnosti
Predavanje: Slepota in slabovidnost
(skupaj z učitelji)

Kristina
Višaticki, Branka September: Predstavitev projekta
Orož,
širši javnosti
Mateja Šilc
Mitja Muršič,
Tamara Tomašič
Predstavitev projekta aktivu
Mateja Šilc
mobilnih specialnih pedagogov
Predtavitev projekta na XXVI.
strokovnem srečanju ravnateljev
OŠ

5
udeležencev
25
udeležencev
3
udeleženke
7
udeležencev

OŠ Pohorskega odreda Slov. Bistrica – Podružniška šola Zgornja
Ložnica
OŠ Markovci
OŠ Anice Černejeve Makole
Zavod sv. Jerneja - Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica

34 Vrtec Pernica
38 OŠ Makole
10 Vrtec Rače
43 OŠ Sveta Ana
18 OŠ Hajdina
1 OŠ Hajdina

46 OŠ Gustava Šiliha Maribor

18 OŠ Gustava Šiliha Maribor
Hotel Bernardin

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine,
prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor
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Izobraževanja
strokovnih
delavcev,
zapolenih na
projektu

Srečanje
zaposlenih

Prestavitev projekta društvu
EEGejčki
Oktober: Predstavitev projekta
Kristina Višaticki
strokovnim delavcem (30 delavcev
Predstavitev Supervizije
Janko Stergar
/Kolektivne žetve zgodb
Uporaba risbe v psihoterapiji,
Zvonko Pušnik
Center za psihodiagnostična
sredstva
Darja Krstić
Usposabljanje za mentorja BASE
Podgorelec:
Mateja Šilc,
Strokovna ekskurzija Novi Sad (3
Tanja Nikolovski, dni), 23., 24, 25. 11. 2017
Darja Krstić
Podgorelec,
Nastja Beljev
Okrogla miza Novi Sad, 25. 11. 2017
Sonja Tarča,
Vesna Horvat,
Tina Rajh,
Branka Orož,
Suzana Žunko,
Udeležba na ADHD konferenci v
Mateja Šilc
Zagrebu
die Ausbildung zum ADHS Berater
Suzana Žunko,
für Schulen nach Lauth und
Mateja Šilc
Naumann
Udeležba na strokovnem simpoziju
Mateja Šilc
Inkuzija otrok s PP
Suzana Žunko

Diploma: Lehrgang zum Kinder &
Jugend Coach

Vsi zaposleni

Srečanje vseh zaposlenih v
projektu, 3.10. 2017

52 Vrtiče - dom Sonček
30 Oktober: OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

8 Strokovni center Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan
Petrović
v Novem Sadu
Strokovni center Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan
Petrović
v Novem Sadu

Udruga Buđenje
Ganzheitliche Praxis STEHAUFMÄNNCHEN
v organizaciji CIRIUS Kamnik, Kristalna palača Ljubljana
Vera F. Birkenbihl - Akademie
1x OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica

Strokovni center COMP@S je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki jo v okviru javnega razpisa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine,
prednostna naložba Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti. V projekt COMP@S so vključeni naslednji konzorcijski partnerji: OŠ Gustava Šiliha Maribor
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Srečanja vodij
konz. partnerjev

vodje

Srečanje vodij konzorcijskih
partnerjev

4x OŠ Gustava Šiliha Maribor, Svetovalni center Maribor
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