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Docentka in višja predavateljica, doktorica (habilitirana za področje pedagogike in specialne
didaktike)

Predavateljica na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru za področje didaktike družboslovja ter za
področje pedagogike. Več let zaposlena tudi v osnovni šoli s prilagojenim programom, kot učiteljica in
mobilna specialna pedagoginja ter kot asistentka za področje specialne pedagogike. Trenutno se ukvarja s
temami, ki se navezujejo na razvojne mejnike predšolskih otrok za izbrana področja (komunikacija,
kognicija in socialno-emocionalno področje), didaktika družboslovja, učenje učenja in otroci s posebnimi
potrebami.

Predavanje za vzgojitelje, starše in mentorje bralne značke za vrtce:
Trajanje: 2 šolski uri ali po dogovoru.
Kako spodbujati doseganje razvojnih mejnikov za področje komunikacije ter za socialno-emocionalno
področje pri predšolskih otrocih
Predavanje, ki vključuje delavnice, zajema predstavitev pomena razvojnih mejnikov ter seznanjanje z
razvojnimi mejniki za področje komunikacije in socialno-emocionalno področje za otroke do treh let in
otroke, stare od štiri do šest let. Predstavljeni bodo različni načini komuniciranja z otroki v vsakodnevnih
situacijah, ob branju literature, npr. kako otroku postavljati zanimiva vprašanja, ki sprožajo razmišljanje;
iskali pa bomo tudi odgovore na vprašanja, kakšno literaturo in igrače izbrati, da bi optimalno spodbujali
otrokovo komunikacijo in socialno-emocionalni razvoj.
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