
OSNOVNI SEMINAR 
»PROGRAM FUNKCIONALNEGA UČENJA« 

 
 
OSNOVNI PODATKI 
 

A. Seminar vključuje teoretična in praktična izhodišča Programa funkcionalnega 
učenja (v nadaljnjem besedilu FU). Obsegal bo 44 pedagoških ur in je omejen 
na 8 do 10 udeležencev. Potekal bo v treh delih ob koncih tedna, v različnih 
časovnih presledkih. 

B. Seminar se bo izvajal v prostorih Športnega parka Kodeljevo, Gortanova 21, 
Ljubljana, v naslednjih terminih: 

1. del: 27. do 28. 5. 2023 
2. del: 17. do 18. 6. 2023 
3. del: jeseni 2023 

 
C. Seminar vodita dve inštruktorici FU: 
Anamarija Filipič Dolničar, univ. dipl. def. logoped, (RNO terapevt) 
Barbara Šömen Škrabolje, prof. defektologije, spec. zakonske in družinske 
psihoterapije 

 
D. Osnovni seminar za program FU s supervizijo je namenjen logopedom, 

defektologom, delovnim terapevtom, psihologom, učiteljem, vzgojiteljem, 
pedagogom, fizioterapevtom ipd. 

 
E. Cena celotnega seminarja v obsegu 44 pedagoških ur je 900,00 EUR na 

udeleženca. Plačilo je možno v celoti (900,00 EUR) ali v treh obrokih: 
1. Del: 400,00 EUR do 24.4.2023;  
2. Del: 400,00 EUR do 26.5.2023;  
3. Del: 100,00 EUR do 15.9.2023 

Plačilo nakažite na: 
Arborvitae Terapevtsko izobraževalni center, Barbara Šömen Škrabolje s.p. 
Dvorjanska ulica 9b 
4207 Cerklje na Gorenjskem 
Bančni račun pri NLB d.d.: SI56 0201 1305 2480 598 
Davčna številka: 82785112 
Namen: ime in priimek udeleženca 

 
 

F. Seminar obsega:  
• predavanja z videoposnetki, 
• delavnice, ki vključujejo praktično delo, 
• teoretično razlago in predstavitev materialov, 
• literaturo z učnimi CD-ji ob zaključku seminarja, 
• čas za razgovor, reševanje danih problemov in morebitnih čustvenih stisk v 

zvezi z izvajanjem programa. 
 
 
 



VSEBINA SEMINARJA 
 
Prvi del seminarja bo potekal dva dni in obsegal naslednje vsebine: 

• teoretična in video predstavitev igre otroka do drugega leta starosti, 
• teoretična izhodišča programa FU s predstavitvijo UČNIH ORODIJ (v 

nadaljnjem besedilu UO), 
• video in praktična predstavitev posameznih učnih orodij z delavnicami: 
A. nameščanje, 
B. pari, 
C. čečkanje, praskanje in udarjanje; 
• pregled materiala, ki se uporablja pri izvajanju dela z otroki v programu FU, 
• analiza dilem in vprašanj, ki se pojavljajo pri delu, 
• čustvena podpora otrokom, staršem in terapevtom, 
• zaključki: čas za vprašanja, komentarje, analize, ugotovitve in oblikovanje 

nadaljnjih smernic. 
 

Drugi del seminarja bo potekal dva dni. Teme drugega dela so: 
• pregled usvojenih UO ter teoretična video predstavitev in praktična 

predstavitev nadgradnje prvih učnih orodij: 
A. razvrščanje, 
B. primerjanje, 
C. gradnja s kockami; 

• čustvena podpora otrokom, staršem in terapevtom, 
• čas za vprašanja, komentarje, ugotovitve in oblikovanje nadaljnjih smernic za 

delo po programu, 
• snemanje izvedbe posameznih učnih orodij. 

 
Tretji del bo potekal po dogovoru jeseni 2022 v obsegu 12 pedagoških ur 
(udeleženci bodo skupaj določili točen termin). 
Udeleženci seminarja bodo tako imeli priložnost, da pridobljeno znanje do takrat 
uporabljajo pri svojem delu in tako pridobijo lastne izkušnje. Vsak udeleženec bo 
pripravil posnetek svojega dela z otrokom in ga poslal inštruktoricama, ki bosta 
posnetke pregledali in jih uporabili kot osnovo za supervizijo z izhodišči za nadaljnje 
delo. Teme tretjega dela so: 

• pregled in skupna analiza video posnetkov, 
• razreševanje dilem in vprašanj, ki se pojavljajo pri delu in možni načini 

reševanja, 
• oblikovanje smernic za delo po programu FU. 

Po opravljenem seminarju lahko vsak udeleženec stopi v stik z inštruktoricama, če 
potrebuje pomoč, nasvet ali strokovno podporo. 
Naslednje supervizije bodo organizirane na pobudo udeležencev. 
 
NAVODILA UDELEŽENCEM 
 

1. Pred začetkom seminarja udeleženci pošljejo inštruktoricama podatke o 
izobrazbi, delovnih izkušnjah in kratek opis specifičnih razvojnih potreb 
otrok, ki jih obravnavajo. 

2. Priporočamo, da udeleženci pred seminarjem opazujejo igro otroka do 
drugega leta starosti. 



3. Pred prihodom na seminar zberejo material, ki ga bodo pozneje potrebovali 
pri delu. Seznam materiala dobijo po prijavi. 

4. Za zadnje supervizijsko srečanje udeleženci obvezno pripravijo video 
predstavitev lastnega dela po programu Funkcionalno učenje. 


