
 

          Ljubljana, 27. 3. 2018 
 

 

POROČILO  

SEMINAR INTERVJU O RUTINAH 

21. in 22. marec 2018 

1. Informacije o seminarju 

V sredo (21. 3.) in četrtek (22. 3. 2018) smo imeli seminar z delavnicami Intervju o 

rutinah. Seminar je bil v prostorih IC Pika, Ljubljana in je trajal 12 pedagoških ur 

(praktično delo 8 ur, predavanja 4 ure). Udeležilo se ga je 16 slušateljic in sicer 2 

zaposleni v šolstvu, 9 iz vrtcev, 4 iz zdravstva in 1 slušateljica iz drugih služb . Seminar je 

vodila in predavala specialna pedagoginja dr. Branka D. Jurišić. 

2. Program seminarja 

Poleg teoretičnih vsebin (namen, cilji, potek izvedbe, protokol IR …) smo imeli veliko 

praktičnih delavnic, da bi se izvajalci zgodnje obravnave lahko bolj pripravili na to, kako IR 

vpeljati v svojo prakso. Na delavnicah so slušatelji opazovali izvedbo IR in urili določene 

spretnosti v majhnih skupinah (oblikovanje vprašanj, pojasnjevanje namena IR, 

zapisovanje, ocenjevanje po protokoli, pisanje merljivih ciljev…). 

3. Anketni vprašalnik 

Hvala, ker ste ga izpolnili. 

 

 

Število slušateljev na seminarju: 16 
Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 15 

Število analiziranih vprašalnikov: 15 

Lestvica: 1-zelo slabo; 5-odlično 

 Povprečna ocena  

Po analizi oddanih 

anketnih vprašalnikov 

ugotavljamo, da so 

slušateljice seminarja 

na lestvici od 1 (zelo 

slabo) do 5 (odlično) 

vse kategorije ocenili 

zelo visoko. 

Organizacija seminarja (N=15) 5 

Predavateljica – izvedba predavanj (N=15) 5 

Izbor vsebin seminarja (N=15) 5 

Pisna gradiva (izročki, delavnice) (N=15) 4,8 

Seminar v celoti (N=15) 4,9 

Cena seminarja (N=15) 4,5 

 

Najvišje možne ocene – čiste petice – smo dobili za: 

Organizacijo, izbor vsebin in izvedbo predavanja. 
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4. Odzivi udeležencev seminarja 

Kaj so udeleženke posebej pohvalile: 
 Delo v skupinah. 
 Lastno preizkušanje in skupna evalvacija. 
 Možnost spraševanja o izvedbi IR v praksi.  
 Odgovor predavateljice na vsako vprašanje. 
 Učenje z opazovanjem (video posnetki). 
 Varno okolje v skupinah. 
 Organizacija (sledenje urniku, točnost). 
 Izkustvene delavnice-igra vlog. 
 Majhne skupine. 
 Izmenjava izkušenj.  

 
Kaj bi lahko izboljšali:  

 Organizator bi moral zelo neposredno napisati, da je predhodno branje priročnika 
Družine in rutine res OBVEZNO in KORISTNO, ker se potem bolj znajdeš. 

 Več časa za oblikovanje ciljev v individualiziranem načrtu za družino – več 
primerov.  

 Na delavnicah možnost zamenjave vlog – da bi se vsaka preizkusila v vseh vlogah 
(enkrat kot izpraševalec, drugič kot zapisovalec, ocenjevalec…) – to je bila vaja 3. 

 Kaj načrtovati, ko so cilji postavljeni-svetovalni del (kaj, kako…). 
 

 
5. Utrinki iz seminarja 
 

 
 
 
 
Prvi dan seminarja smo imeli 
ravno na dan praznovanja 
svetovnega dneva Downovega 
sindroma (21. 3.). V podporo 
smo obuli pisane nogavice kot 
simbol tega dne in sporočilom biti 
drugačen je lepo. 
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Delo po skupinah so slušateljice ocenile kot zelo koristno in prijetno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Poročilo sta pripravili: Branka D. Jurišić in Sabina Pšeničnik, IC Pika, 27. 3. 2018 
 
 
 


