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IZOBRAŽEVALNI CENTER 
 

 

IC Pika, ki je organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana, je leta 2013 

ustanovila Mestna občina Ljubljana (MOL). Ukvarja se predvsem s strokovnim 

izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju – vzgojiteljev, učiteljev, 

vodstva, svetovalnih delavcev in specialnih pedagogov, ki se dnevno srečujejo z otroki in 

mladostniki s posebnimi potrebami. Center je po svojem konceptu delovanja edinstven v 

tem delu Evrope. 

 

DVELETNI PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 

Namen programa je dvigniti kakovost v vrtcih in osnovnih šolah MOL. Udeleženci so po 

zaključenemu izpopolnjevanju usposobljeni, da v svoje delovne okolje vnašajo 

spremembe in strokovne novosti.  

Program traja dve leti, dejavnosti potekajo 

en dan v tednu. Prva generacija udeleženk 

(v večini so bile to specialne pedagoginje)  

ga je uspešno zaključila junija 2015. 

Septembra 2018 pa smo začeli strokovno 

izpopolnjevanje 2. generacije udeležencev, 

zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter 

zdravstvu. 

 

SEMINARJI, PREDAVANJA IN DELAVNICE 

Poleg seminarjev in delavnic za strokovne delavce v vzgoji 

in izobraževanju pripravljamo tudi Šolo za starše. Teme 

izbiramo glede na izražene potrebe strokovnih delavcev in 

staršev na individualnih svetovanjih. Dosedanje teme: 

avtizem, preprečevanje motečega vedenja, branje, 

ocenjevanje otrokovih potreb, zgodnja obravnava, intervju 

o rutinah, razredna pravila ter delavnica opisi želenih in 

motečih vedenj. 

V šolskem letu 2018/19 pripravljamo ponovitev seminarja 

Avtizem, ter dve ponovitvi Razredna pravila. V Šoli za 

starše bo ponovitev predavanj o socialnih veščinah 

otrok, pravilih, spanju predšolskih otrok, branju, 

delavnica z vajami za branje ter novo predavanje o 

sorojencih in odnosi med njimi.  

Seznam dogodkov z znanimi datumi je na posebej letaku                

»dogodki v šolskem letu 2018/2019« 
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TELEFONSKO SVETOVANJE 

Izvajamo ga praviloma vsak ponedeljek od 14.00 do 15.30. Pokličete lahko na T 01 43 

42 363 ali pa vas pokličemo mi, če se za pogovor prej dogovorite pri Sabini Pšeničnik na 

T 01 43 42 360 ali e-naslovu pika@centerjanezalevca.si 

Namenjeno je krajšim pogovorom (do 30 minut) s starši, z učitelji, vzgojitelji ter drugimi 

strokovnimi delavci, ki delajo z OPP.  

 

ELEKTRONSKO SVETOVANJE 

Vprašanje nam pošljite preko e-obrazca na www.icpika.si. Odgovor na vaše vprašanje 

boste prejeli v roku 14 dni. Izbrana vprašanja in odgovore objavljamo na spletni strani 

centra v zavihku »Odgovorili smo«, ki jih preoblikujemo tako, da osebnih podatkov ne 

razkrijemo. Do sedaj smo objavili 61 svetovanj. 

 

INDIVIDUALNO SVETOVANJE 

Ob predhodnem dogovoru na T 01 43 42 360 ali e-naslovu pika@centerjanezalevca.si 

ga izvajamo praviloma vsak drug ponedeljek popoldan in vsako sredo dopoldan. 

Svetovanje je brezplačno in omejeno na največ šest svetovanj.  
 

Namenjeno je vzgojiteljem, 

učiteljem, specialnim pedagogom 

in drugim strokovnim delavcem ter 

staršem OPP. Strokovni delavci 

lahko pridejo na svetovanje sami 

ali skupaj z družino otroka. S 

svetovanji želimo spodbuditi 

sodelovanje med družinami in 

vrtcem ali šolo, iskanje skupnih 

rešitev, medsebojno zaupanje in 

tudi skupno učenje. 

 

GRADIVA 

Gradiva so dostopna v tiskani in elektronski obliki, večinoma brezplačno. Namenjena so 

strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ter staršem: priročniki avtorice Branka D. 

Jurišić (Otroci z avtizmom, 2016; Družine in rutine, priročnik za izvajalce zgodnje 

obravnave, 2017, Vedenje in razredna pravila, 2018); zbirka Pika (majhne, a vsebinsko 

izčrpne in informativne knjižice); zbirka Pika gre naprej … v šole in vrtce (e-gradiva za 

pomoč strokovnim delavcem pri pripravi predavanj in delavnic); e-svetovanja (nasveti v 

obliki odgovorov na vprašanja staršev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavec) 

in druga gradiva. Seznam vseh gradiv v IC Pika je na posebej letaku »Gradiva IC Pika«. 

 

Vabljeni, da redno spremljate objave na www.icpika.si! 

 

Pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, oktober 2018 
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