
 

 

Ljubljana,  2. 11. 2016 
 

POROČILO SEMINARJA 

AVTIZEM 

29. oktober 2016 

 
 

1. Informacije o seminarju 

Seminar z naslovom AVTIZEM je potekal v soboto 29. 10. 2016 v prostorih 

Izobraževalnega centra PIKA v Ljubljani. To je bila posebna izvedba seminarja: v soboto, 

med šolskimi počitnicami, seminar je bil brezplačen, pri njegovi izvedbi so bili ravnatelji – 

prostovoljci zadolženi za vso organizacijo, udeleženci niso prejeli dodatnega gradiva 

(zapiske so delali sami), prav tako pa ni bila vključena malica oz. pogostitev. Seminarja 

se  je udeležilo 53 udeležencev in sicer 22 učiteljev iz osnovnih šol, 16 izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči in 15 strokovnjakov z drugih področij. Iz MOL je bilo 13 udeležencev 

(25 %). Nekaj prijavljenih smo zaradi prevelikega števila zavrnili – prednost smo dali 

prijavljenim iz OŠ MOL (kjer so zaposleni ravnatelji, ki so se javili kot prostovoljci).    

Ravnatelji – prostovoljci so dobili komplet naših gradiv za šolske knjižnice, udeležencem 

potrdila in zapestnice Prijatelji in PIKA.  

Na seminarju je predavala specialna pedagoginja  Branka D. Jurišić, 8 pedagoških ur. 

Pri organizaciji seminarja smo imeli ravnatelje – prostovoljce:  
1. Katja Arzenšek Konjajeva (OŠ Vide Pregarc),  
2. Saša Kožuh (OŠ Ketteja in Murna),  
3. Maja Rakun Beber (OŠ Bežigrad),  
4. Žarko Tomšič (OŠ Poljane), 
5. Lidija Žigon (OŠ Kolezija), 
in eno študentko PeF, Lucijo Benedičič. 

 
2. Program seminarja 
Vsebina je bila podobna kot na prvi izvedbi (3. 2. 2016): značilnosti avtističnih motenj in 
ravnanje ob vedenjskih izbruhih.  
 
3. Odzivi udeležencev seminarja 
Izobraževalni center Pika se iskreno zahvaljuje vsem udeležencem, ki so podali svoje 

ocene, mnenja, komentarje in predloge v zvezi s seminarjem. Vaše povratne informacije 

so za nas zelo dragocene, saj se lahko iz njih učimo in postanemo boljši. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV – SEMINAR AVTIZEM (29. 10. 2016) 

Število prijavljenih na seminar: 53  

Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 52 

Število neveljavnih anketnih vprašalnikov: 3 

Število analiziranih vprašalnikov: 49 

 

Organizacija 
seminarja s 
prostovoljci – 
ravnatelji 

1 – zelo 
slabo 

2 – slabo 3 – 
dobro  

4 – zelo 
dobro 

5 – 
odlično 

Povprečna 
ocena  

Št. odgovorov 0 0 0 4 45 4,92 

% 0 0 0 8 % 92 %  

 
Predavateljica
– izvedba 
predavanj 

1 – zelo 
slabo 

2 – slabo 3 – 
dobro  

4 – zelo 
dobro 

5 – 
odlično 

Povprečna 
ocena  

Št.odgovorov 0 0 0 2 47 4,96 

% 0 0 0 4 % 96 %  

 
Izbor vsebin 
seminarja 

1 – zelo 
slabo 

2 – slabo 3 – 
dobro  

4 – zelo 
dobro 

5 – 
odlično 

Povprečna 
ocena  

Št. odgovorov 0 0 1 5 43 4,86 

% 0 0 2 % 10 % 88 %  

 
Odsotnost 
gradiv-
slušatelji sami 
pišejo 

1 – zelo 
slabo 

2 – slabo 3 – 
dobro  

4 – zelo 
dobro 

5 – 
odlično 

Povprečna 
ocena  

Št. odgovorov 1 4 21 15 8 3,51 

% 2 % 8 % 43 % 31 % 16 %  

 
Seminar v 
celoti 

1 – zelo 
slabo 

2 – slabo 3 – 
dobro  

4 – zelo 
dobro 

5 – 
odlično 

Povprečna 
ocena  

Št. odgovorov 0 0 0 5 44 4,9 

% 0 0 0 10 % 90 %  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Po analizi oddanih anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da ste seminar na lestvici od 1 

(zelo slabo) do 5 (odlično) v vseh kategorijah ocenili zelo visoko (s povprečno oceno nad 

4,9). Nekoliko nižje ste ocenili 'odsotnost gradiv', kjer je bila povprečna ocena okoli 3,5. 

Odsotnost gradiva je bila tokratna izjema – povezana s tem, da je bil seminar brezplačen 

in smo želeli preizkusiti tudi, kako je, če slušatelji sami beležijo vsebino. Zanimivo je, da 

so nekateri v svojih odgovorih to 'spremembo' celo pohvalili. Več slušateljev pa je v 

odgovorih pojasnilo, da jim nekatere vsebine tako manjkajo.  

4. Odzivi udeležencev seminarja 

Analizirali smo tudi vaše pohvale in predloge. Ugotavljamo, da ste še posebej pohvalili 
vsebino seminarja in predavateljico (nazornost, strokovnost, živahnost, duhovitost in 
konkretne primere iz prakse), organizacijo seminarja (točnost) ter sproščeno vzdušje.  
 
Med predlogi za izboljšavo ste najpogosteje navajali gradiva (pogrešali ste gradiva oz. 
zapiske) in da bi bila skupina v prihodnje manjša, kar bi omogočalo več razprave in 
možnost spraševanja. V tem smislu udeležence vneto vabimo, da izkoristite možnosti 
svetovanj v IC Pika (telefonsko, elektronsko in individualno) – eden od razlogov za tako 
izvedbo je bila tudi promocija te dejavnosti IC Pika. Sicer smo vsem našim ravnateljem 
prostovoljcem dali komplet naših gradiv za šolske knjižnice.  
 
V IC Pika se bomo tudi v prihodnje trudili, da bodo naši seminarji čim bolj ustrezali 
potrebam strokovnih delavcev in staršev otrok s posebnimi potrebami.  
 

Nekaj zanimivih pripomb in slik iz seminarja:  

 

Zapis 1: nekateri res znajo napisat razkošno pohvalo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zapis 2: včasih kakšen zapis seže do srca. Želimo si, da bi udeleženci svoja znanja pridobljena znanja na 

seminarjih posredovali naprej v kolektive… tudi takim učiteljem… V ta namen smo oblikovali tudi serijo 

gradiv Pika gre v vrtce in šole (oglejte si na naši spletni strani).  

 

Slika 1: Tokratno smo predavalnico res pošteno natlačili, žal je bilo prijavljenih več kot jih predavalnica 

lahko sprejme in smo tako nekaj prijavljenih zavrnili. Računali smo, da vsaj 10% prijavljenih ne bo prišlo, ker 

kotizacije ni bilo in bo gotovo tisti dan 'kaj prišlo vmes'. Bilo smo presenečeni saj so prišli prav vsi, ena 

gospa je zbolela in vmes z ravnateljico že uredila zamenjavo.  

 

 



 

 

                                      

Slika 2: Vzdušje je bilo prijetno, sproščeno in delavno. Na sliki med slušatelji seminarja Branka Jurišić in na 

levi (polovica že tako vitke) prostovoljke študentke Lucija Benedičič  – prav vsi smo zdržali 8 ur, nihče ni 

‘zbrisal’ predčasno domov (prazen stol je od fotografa ).   

                                         

Slika 3: Prostovoljki ravnateljici – Lidija Žigon in Maja Rakun Beber zjutraj sprejemata udeležence 

seminarja.  

                                              

Slika 4: Skupina ravnateljev - prostovoljcev je na sliki tako dejavna, da vseh nismo mogli ujeti na sliki tako, 

da bi bila primerna ostrina vidna: vidni pa so nasmejani obrazi in zavzetost (od leve proti desni: Žarko 

Tomšič, Saša Kožuh in Katja Arzenšek Konjajeva.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zapis 3: Še zanimiva opomba enega od slušateljev pri oceni organizacije s prostovoljci – ravnatelji – pripis 

– 'tako nasmejanih že dolgo ne '.   

 

 

Poročilo sta pripravila: Branka D. Jurišić in Peter Novoselec, IC Pika, 3. 11. 2016 


