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Ljubljana, avgust 2018 

 
 
 

 

LETNI DELOVNI NAČRT IC PIKA – 2018/19  
 

V prihodnjih dveh letih (od septembra 2018 do avgusta 2020) bomo v IC Pika izvajali 
dvoletni program strokovnega izpopolnjevanja za drugo generacijo vpisanih; temu 
bomo podredili vse druge programe centra. Program bo potekal vsako sredo od 8h 
do 14h, v prostorih IC Pika;  
 
V prihodnjih dveh letih bosta v timu IC Pika redno zaposleni:   

 Branka D. Jurišić, vodja in izvajalka programov  

 Sabina Pšeničnik – koordinatorica programov  
 

Glede drugih zaposlitev pa trenutno še ne vemo; želimo si zaposliti vsaj dve strokovni 
delavki polovično, ki bi pomagali pri izvajanju programov IC Pika.  
 

Dan odprtih vrat  
Predavanje (Jurišić) – Kazni in nagrade – kaj o tem pravi znanost? 
 

Šole za starše – v  letu 2018/19 – štiri šole za starše  
Ponovitve nekaterih izvedb, ki smo jih že imeli – s predavatelji se bomo dogovorili 
jeseni 2018: 

 Branje – Mateja Demšar.  

 Samostojnost - Helena Jeršan Kojek (ne bo-predavateljica odpovedala).  

 Branje za učenje - Romana Ferlič.  

 Pravila doma - Branka D. Jurišić.  

 Spanje predšolskih otrok – Jana Kodrič. 

 Želim imeti prijatelje – Ajda Strnad. 
 
Novo – dva predloga (nimamo še predavatelja):  

 Sorojenci in odnosi med njimi. 

 Ločitev in otroci s posebnimi potrebami. 
 

Seminarji – Jurišić - ponovitev; nič novih seminarjev 
 Avtizem, ena ponovitev. 
 Vedenje in pravila v razredu, dve ponovitvi. 

 

Gradiva – en priročnik in ena mala knjižica 

 Vedenje in pravila v razredu (Jurišić). 

 IC Pika – predstavitev – (Pšeničnik). 
 
Didaktični pripomoček: 

 kartončki za odgovore, 

 igra: Poznam svoja pravila 
 
E-svetovanja – približno 5 svetovanj na spletu  
 

Svetovanja (individualna in telefonska) 
Branka D. Jurišić – približno 4 individualna svetovanja mesečno.  
Telefonska svetovanja (Branka D. Jurišić, enkrat tedensko).    

Branka D. Jurišić 


