Projekt »PREPREČEVANJE ODKLANJANJA ŠOLE«
Izostajanje iz šole zaradi odklanjanja šole ima pomembne kratkoročne in dolgoročne posledice na
socialnem (npr. izpad iz šolskega sistema in moteni odnosi z vrstniki), čustvenem (npr. anksiozne in
depresivne motnje) in učnem (npr. učna neuspešnost) področju razvoja otrok in mladostnikov ter
pogosto vodi v kronično komorbidnost. Eden od ključnih problemov je prepozno ter neustrezno
prepoznavanje in pomoč pri tem pojavu, še preden preraste v motnjo.
Program se usmerja v sistematično usposabljanje šolskih svetovalnih delavcev in vzpostavitev sistema
pomoči v šolskem okolju ob pojavu začetnih težav z odklanjanjem šole.
Pri izvajanju sodelujemo štiri ustanove (Svetovalni centri Ljubljana, Maribor, Koper in Posvetovalnica
za učence in starše Novo mesto), saj želimo omogočiti dostopnost te vsebine po vsej Sloveniji. S
projektno skupino sodeluje tudi klinična psihologinja, prof. dr. Ivanka Živčić Bećirević iz Univerze v Reki
kot strokovna supervizorka. Delovna skupina bo izdelala tudi publikacijo – priročnik za ocenjevanje in
pomoč otrokom ter mladostnikom, ki odklanjajo šolo.
Izobraževanja skupaj traja 12 ur, je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del traja 8 ur (4 ure predavanja ter 4
ure delavnic).
Več o projektu: http://www.scoms-lj-projekt.si/preprecevanje-odklanjanja-sole/
Prijava na izobraževanje: http://www.scoms-lj-projekt.si/prijava-na-izobrazevanje/
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KNJIŽICA ZA STARŠE »MOJ OTROK NOČE V ŠOLO«
Ker je odklanjanje šole težava, katere reševanje zahteva tesno
sodelovanje šole in staršev, smo se v projektu pripravili knjižico,
namenjeno staršem otrok in mladostnikov, ki trpijo zaradi
odklanjanja šole. V knjižici boste našli informacije o tem, kaj je
odklanjanje šole, zakaj pride do tega vedenja, predvsem pa
želimo s to knjižico opremiti vas, starše z informacijami o
nekaterih dokazano učinkovitih strategijah obvladovanja
problema odklanjanja šole pri vašem otroku. V njej boste izvedeli,
kako poteka strokovna pomoč, kadar se pri otroku ali
mladostniku soočamo z odklanjanjem šole.
Knjižica je dostopna tu: MOJ OTROK NOČE V ŠOLO
Opomba: knjižica in nasveti v njej ne nadomeščajo strokovne obravnave v šolski svetovalni službi in
zunanjih ustanovah!
Vse aktivnosti v projektu, je omogočilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, ki v letih 2017,
2018 in 2019 sofinancira programe varovanja in krepitve zdravja.

