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vas vabi na strokovno izobraževanje 
 

”SENZORNA INTEGRACIJA” 
3. in 4. modul 

 
Združenje za senzorno integracijo v sodelovanju z mag. Elisabeth Sőchting, predsednico 
Avstrijskega združenja za senzorno integracijo (GSIÖ) v letu 2017 ponovno načrtujemo 
izobraževanje na področju Senzorne integracije (SI) po principih dr. J. Ayres.  
 
Če ste delovni terapevt, fizioterapevt in logoped z zaključenim 1. in 2. modul  ste vabljeni na 
  

3. modul – »Ocenjevanje« (32 ur predavanj + demonstracija ocenjevanja in praktično 
delo udeležencev z otrokom): od 9. do 13. oktobra 2017,   

4. modul – »Obravnava« (48 ur predavanj, demonstracija obravnave in praktično delo 
udeležencev z otrokom): od 24. do 28. novembra 2017.  

 
Za zaključek izobraževanja je obvezna 95% prisotnost in opravljena seminarska naloga po 
zaključenem izobraževanju. Vsak udeleženec dobi potrdilo ZSI in GSIÖ o zaključenem 
izobraževanju senzorne integracije, ki je ovrednoteno s strani zbornice DT.  
 
Predavala bo Mag. Elisabeth Sőchting, delovna terapevtka in magistra psihologije iz Avstrije. 
Terapijo senzorne integracije po principih Ayres-ove izvaja že od leta 1990. Ves čas intenzivno 
sodeluje s strokovnjaki (učenci dr. Ayres-ove) iz ZDA in, kjer je tudi pridobila SI certifikate.  
 
KOMU JE NAMENJENO IZOBRAŽEVANJE:  
  
1. modul – »Uvod« je namenjen staršem in vsem strokovnim delavcem (delovnim terapevtom, 
fizioterapevtom, logopedom, psihologom, učiteljem, vzgojiteljem, specialnim pedagogom ipd.), 
ki se pri svojem delu srečujejo z otroci s težavami pri senzorni predelavi.  
2. modul – »Teorija«  je namenjen delovnim terapevtom, fizioterapevtom, logopedom, 
psihologom in specialnim pedagogom.  
3. modul – »Ocenjevanje« je namenjeno le delovnim terapevtom, fizioterapevtom in 
logopedom ki imajo opravljena prejšnja 2 modula.  
4. modul – »Terapija« je namenjen le delovnim terapevtom, fizioterapevtom in logopedom ki 
imajo opravljene prejšnje 3 module.   
 
KOTIZACIJA:  
1. SI-UVOD: 100€  
2. SI-TEORIJA: 500€  
3. SI-OCENJEVANJE: 800€  
4. SI-TERAPIJA: 1.000€  
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Gradivo za izobraževanje bo prevedeno v slovenski jezik. Predavanja ne bodo simultano 
prevajana (bodo v angleškem jeziku). Pri delu v manjših skupinah (neposredno z otroki pod 
vodstvom predavateljev) bo po potrebi podpora glede prevajanja.  
  
Kotizacija, ki je oproščena plačila DDV, vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo ter 
okrepčilo med odmorom (kava in prigrizki). Število mest je omejeno.  
  
Prijave na izobraževanje sprejemamo do 31.7.2017. 
 
Kotizacijo za 3. in 4. del (800€ in 1000€) udeleženci plačajo najkasneje do 01.09.2017.  
  
Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na izobraževanju.  
  
V kolikor se na izobraževanje prijavite in se le-tega ne udeležite, si pridržujemo pravico do 
obračuna 50 % kotizacije.  
V primeru, da ne bo dovolj prijavljenih udeležencev, izobraževanja ne bomo izvedli. V tem 
primeru Združenje plačan znesek v celoti povrne plačniku.  
  
Prijavnico na izobraževanje (v prilogi) s popolnimi podatki pošljite po pošti na naslov Združenje 
za senzorno integracijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana. 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu si.slovenija@gmail.com. 
Vabimo vas tudi k ogledu naše spletne strani 
http://senzornaintegracijaslovenija.weebly.com/. 
 
V pričakovanju srečanja z vami vas prijazno pozdravljamo.  
 
 

Marijana Markovič 
Predsednica ZSI 
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PRIJAVNICA NA »SI IZOBRAŽEVANJE« 

 

Ime in priimek _________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča _________________________________ 

Kontaktna številka ______________________________________ 

E-pošta _______________________________________________ 

Poklic/izobrazba ________________________________________ 

Naziv delovne organizacije 

___________________________________________________________________________ 

 

Udeležba na izobraževanju (obkrožite): 

3. modul: SI-OCENJEVANJE 

4. modul: SI-TERAPIJA 

 

IZPOLNITE, ČE JE PLAČNIK KOTIZACIJE PRAVNA OSEBA 

Polni naziv plačnika 

___________________________________________________________________________ 

Točen naslov sedeža plačnika (ulica in pošta) 

___________________________________________________________________________ 

Davčna številka/ID za DDV _________________________________ 

Davčni zavezanec:  DA  NE  

Telefon ____________________ 

E-pošta __________________________________ 

Kontaktna oseba ___________________________ 

   Podpis  in žig odgovorne osebe plačnika izobraževanja 

Datum ___________________             ____________________________________________ 

   Podpis udeleženca seminarja 

   ____________________________________________ 


