
O predavanju 
VLOGA STARŠEV PRI SPODBUJANJU RAZVOJA 

GOVORA, JEZIKA IN KOMUNIKACIJE 
 

 

Na 90 minutnem predavanju bodo starši izvedeli:  

→ osnovne informacije o razvoju komunikacije, jezika in govora;  

→ pomembnost razvoja govora in jezika v obdobju od 0 do 6 let;  

→ kako lahko sami vplivajo na čim bolj optimalen razvoj komunikacije, govora in jezika 

svojega otroka;  

→ opozorilne znake za tveganja v razvoju govora, jezika in komunikacije;  

→ mejnike govorno-jezikovnega razvoja;  

→ priporočila v posameznih obdobjih. 

 

Starši bodo imeli tudi možnost za vprašanja in dobili bodo zgibanko z osnovnimi 

informacijami in napotki, ki jih bodo prejeli med samim predavanjem. 

 
O predavateljici  

NIKA BONCELJ 
Magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike. 

 

»Poklic logopedinje mi je bil pred študijem precej 

nepoznan, vendar dovolj zanimiv, da me je prepričal. Z 

veseljem rečem, da je bila to najboljša odločitev v mojem 

življenju. Poklic logopedinje namreč opravljam s srcem in 

mi ne predstavlja samo zaposlitve temveč način življenja. 

Hkrati mi logopedija, kot zelo široka veda nudi stalen izziv 

za nadgrajevanje znanja in uporabo novih metod pri delu. 

Sem tudi redna članica Društva logopedov Slovenije in 

aktivna članica v sekciji logopedov, zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju. 

Zaposlena sem v Vrtcu Litija, kjer si od marca 2015 

pridobivam delovne izkušnje in nova znanja. Pred tem sem 

si že med študijem nabirala izkušnje z delom v Vrtcu 

Zagorje ob Savi in Vrtcu Trbovlje. Moja zaposlitev zajema 

delo z otroki starimi od 2 do 7 let. Izkušnje imam tako na področju ambulantnih logopedskih 

obravnav, kot tudi opravljanja ur dodate strokovne pomoči in logopedskih obravnav v 

razvojnem oddelku. 

Svetovanje staršem, sodelovanje z vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci v vrtcu in izven 

njega je moje vsakodnevno opravilo. Prav tako za starše in strokovne delavce vrtcev in šol 

pripravljam uporabna predavanja in delavnice na temo govora, jezika in komunikacije.«  

(Vir: spletna stran: https://logolingo.si/o-meni ). 

 

https://logolingo.si/o-meni

