IZOBRAŽEVALNI CENTER PIKA
Izobraževalni center Pika (IC Pika) je ustanovila Mestna občina Ljubljana (MOL) in je
organizacijska enota Centra Janeza Levca Ljubljana. IC Pika se ukvarja 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. Ustanovljen je bil leta
2013 in je po svojem konceptu delovanja edinstven v tem delu Evrope.

www.icpika.si ● pika@centerjanezalevca.si ● Zemljemerska ulica 7, Ljubljana ● 01 43 42 360

Program strokovnega izpopolnjevanja
Program, ki je namenjen strokovnemu
izpopolnjevanju specialnih in socialnih
pedagogov, ki delajo v vrtcih in šolah MOL,
traja dve leti po en dan v tednu. Udeleženci,
ki jih izberemo na razpisu MOL, po zaključku
programa vnašajo v svoje delovne okolje
spremembe in strokovne novosti. Vpis v
prihodnjo generacijo bo predvidoma v
šolskem letu 2017/18. Pogoje vpisa in
program bomo objavili naknadno, predvidoma spomladi 2017. Več na naši spletni strani:
www.icpika.si.

Gradiva
Za potrebe dejavnosti centra izdajamo različna gradiva. Več o tem na samostojnem letaku in
na spletni strani www.icpika.si.

Seminarji/predavanja/delavnice
Pripravljamo strokovna izpopolnjevanja v
obliki seminarjev in delavnic za strokovne
delavce ali predavanja za starše. V šolskem
letu 2015/16 smo prvič pripravili tri seminarje
s ponovitvami izvedb. Izbrali smo tri teme, za
katere so strokovni delavci in starši v
preteklih dveh letih izražali največ potreb na
individualnih
svetovanjih:
avtizem,
preprečevanje motečega vedenja in branje.
Za starše smo izvedli delavnico na temo
samostojnosti otrok in branja. V šolskem letu
2016/17 bomo izvedli dva nova seminarja in
sicer Pedagoška poročila ter Ocenjevanje
otrokovih potreb. Ponovili bomo seminarje: Branje – kaj lahko naredimo, Preprečevanje
motečega vedenja – uvod v pozitivno podporo vedenju ter brezplačno izvedbo seminarja
Avtizem. V letošnjem šolskem letu bomo izvedli tudi spletni seminar (angl. webinar). Za
natančne datume spremljajte objave na naši spletni strani: www.icpika.si.

Individualno svetovanje v IC Pika
Namenjeno
je
vzgojiteljem,
učiteljem,
specialnim pedagogom in drugim strokovnim
delavcem ter staršem otrok s posebnimi
potrebami (OPP). Srečanja so mogoča v
ponedeljek popoldne ali v sredo dopoldne,
izključno po predhodnem dogovoru. Vsa
srečanja so brezplačna in jih snemamo za
potrebe strokovnega izpolnjevanja, priprave
seminarjev, predavanj, delavnic ipd. Naročila
na srečanje so mogoča na tel. št. 01 43 42 360
ob ponedeljkih od 15.00 do 17.00, ostale dneve
od 8.00 do 13.00.

Telefonsko in e-svetovanje
Telefonska svetovanja so namenjena krajšim pogovorom (do 30 minut) s starši, z učitelji,
vzgojitelji ter drugimi strokovnimi delavci, ki delajo z OPP. Izvajamo jih ob ponedeljkih med
14.00 in 15.30. Pokličete lahko na številko 01 43 42 363 ali pa vas pokličemo mi, če se za
pogovor prej dogovorite v sprejemni pisarni pri Sabini Pšeničnik na tel. št. 01 43 42 360. Esvetovanje izvajamo od septembra 2016. Svoje vprašanje nam pošljete prek e-obrazca
(elektronsko svetovanje), objavljenega na naši spletni strani (www.icpika.si). Odgovor na
vaše vprašanje vam bomo posredovali v 14 dneh.
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