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PROGRAM IC PIKA ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 – za letni delovni načrt 
 
V šolskem letu načrtujemo pripravo novih seminarjev in gradiv ter ponovitve izvedb, ki 
smo jih pripravili letos. Podrobnosti bomo objavili na spletnih straneh v novembru 2016.  V 
aprilu bomo objavili program strokovnega izpopolnjevanja (z nekaterimi dopolnitvami) in 
razpis za novo generacijo, ki bo z izpopolnjevanjem začela septembra 2017.  
 
Seminarji in predavanja za strokovne delavce 
Teme, ki smo jih izbrali: merjenje in beleženje vedenja, pisanje pedagoških poročil. Izbor tem 
novih dveh seminarjev je povezan z izraženimi zanimanji učiteljev in nam bo v prihodnje 
morda olajšal tudi izvajanje svetovanja za učitelje.  
 
Dva nova 8-urna seminarja  

 Seminar o merjenju in beleženju vedenja (ocena potreb) 

 Seminar o pisanju pedagoških poročil  
 
Ponovitev izvedb treh seminarjev 8-ur:  

 Branje – kaj lahko naredimo  

 Podpora pozitivnemu vedenje 

 Avtizem – brezplačna ponovitev s prostovoljci – 5 ravnateljev OŠ MOL  
 
Z novimi seminarji želimo izpopolniti znanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vseh 
programih (redne šole, nižji izobrazbeni standard in posebni program); udeležbo na obeh 
seminarjih načrtujemo za 200 učiteljev in strokovnih delavcev; s ponovitvami dodatnih 120; 
skupaj bi se naših seminarjev torej udeležilo 300 učiteljev in strokovnih delavcev. Vse 
seminarje in predavanja bomo izvedli v prostorih IC Pika.  
 
Predavanja za starše  
Nova predavanja:  

 Samostojno učenje doma- branje (Ferlič) 

 Preprečevanje motečega vedenja otrok (Molek/Jurišić) 
Ponovitev izvedb:  

 Samostojnost otrok (Jeršan - Kojek) 

 Vaje branja (Demšar) 
 
Gradiva, priročniki, knjižice:  
 
Manjše knjižice za učitelje, vzgojitelje, starše (6 knjižic)  

 Branje (predvidoma 3 manjše knjižice – Romana Ferlič, verjetno v obdobju dveh let) – 
ob seminarju Branje in delavnici za starše 

 Branje (knjižica Mateja Demšar) – ob delavnici za starše 

 Prehodi (knjižica Mojce Molek) – ob predavanju za vrtce  

 Učenje socialnih veščin (knjižica Mojca Molek) – ob predavanju za vrtce  

 Predstavitev programov IC (Peter Novoselec) 

 Predstavitev pekarne Janez dela (Peter Novoselec).  
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Priročniki za učitelje (lahko v tiskani ali elektronski inačici, lahko tudi navodila za 
predavatelje, ki bi vsebine širili dalje) 

 Pisanje pedagoških poročil (Branka D. Jurišić) 

 Merjenje in beleženje vedenja (Branka D. Jurišić) 

 Primeri pedagoških poročil (Mojca Molek in Romana Ferlič) 
 
Prevod – knjižica o težavah komunikacije (avtorica Klara Popčević, Mesto Zagreb in Center za 
rehabilitacijo fakultete v ZG); obseg 8 strani.   
 
Webinar (spletni seminar) 
bomo postavljali prvič in se tudi učili, kako to delati. Tema bo najverjetneje povezana z 
merjenjem in beleženjem vedenja. Odločili smo se tudi za posnetke z igranimi prizori in se za 
sodelovanje dogovorili z gledališkim klubom OŠ Poljane.  
 
Svetovanje za starše in učitelje  
Individualno svetovanje in tel. svetovanje bomo izvajali še naprej. Deleži svetovanj med 
tremi zaposlenimi bodo enaki. Pogodbeno bodo izvajale svetovanja tudi zaposlene v letu 
2015/16  - Kotnik, Kočar, Kojek – enkrat mesečno po vnaprej določenem urniku.  
 
Elektronsko svetovanje 
Začeli bomo z izvajanjem elektronskega svetovanja preko spletne strani.  
 
Razpis nove generacije SI 
Pripravili bomo vso dokumentacijo za razpis nove generacije strokovnega izpopolnjevanja, 
prenovo programa in načrt dela za dve leti naprej.   
 
                                                                                                              Branka D. Jurišić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


