
 

POROČILO - SEMINAR AVTIZEM, 3. 2. 2016 

Izobraževalni center Pika je v sredo, 3. 2. 2016, organiziral seminar na temo avtizma. Seminar je 

potekal 8 ur in sicer v dvorani Smelt, udeležilo pa se ga je več kot 300 udeležencev – strokovnih 

delavcev in staršev otrok z avtizmom. Seminar in večino predavanj je vodila specialna pedagoginja in 

vodja IC Pika, dr. Branka D. Jurišić. Sicer so predavale tri predavateljice – poleg Branke D. Jurišić še 

specialni pedagoginji Helena Jeršan Kojek in Mojca Molek. Helena Jeršan Kojek je predavala o 

samostojnosti otrok z avtističnimi motnjami, Mojca Molek pa o prehodih in motečem vedenju otrok. 

V kotizacijo seminarja je bilo všteto strokovno gradivo in sicer knjiga Otroci z avtizmom: Priročnik za 

učitelje in starše, knjiga Juretovo leto: Aspergerjev sindrom v sliki, zgodbi in strokovnih besedilih ter 

knjižica Na poti v samostojnost. Udeleženci so prejeli še izročke, zapestnici »prijatelji in Pika« in 

potrdila o udeležbi. Ob koncu predavanj so imeli možnosti zastaviti tudi več vprašanj v povezavi s 

predstavljenimi temami na seminarju.  

 

V kolikor bi želeli naročiti omenjena strokovna gradiva, lahko to storite preko e-pošte na naslov: 

pika@centerjanezalevca.si.  

 

 

ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV  

 

Izobraževalni center Pika se iskreno zahvaljuje vsem udeležencem, ki so si vzeli čas in podali svoje 

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

zelo dragocene, saj se lahko iz njih veliko naučimo ter postanemo še boljši.  

Spodaj si lahko ogledate statistično analizo anketnih vprašalnikov.  

 

Število prijavljenih na seminar: 310 udeležencev  

Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 224 

Število neveljavnih anketnih vprašalnikov: 7 

 

Organizacija 
seminarja 

1 - zelo 
slabo 

2 - slabo 3 - dobro  4 - zelo 
dobro 

5 - odlično Povprečna 
ocena  

Število 
odgovorov 

0 0 6 21 190 4,69 

% 0 0 2,68% 9,38% 84,82%  

 

mailto:pika@centerjanezalevca.si


 

Predavateljice 
– izvedba 
predavanj 

1 - zelo 
slabo 

2 - slabo 3 - dobro  4 - zelo 
dobro 

5 - odlično Povprečna 
ocena 

Število 
odgovorov 

0 0 3 33 181 4,67 

% 0 0 1,34% 14,73% 80,80%  

 

Izbor vsebin 
seminarja 

1 - zelo 
slabo 

2 - slabo 3 - dobro  4 - zelo 
dobro 

5 - odlično Povprečna 
ocena 

Število 
odgovorov 

0 0 5 42 170 4,61 

% 0 0 2,23% 18,75% 75,89%  

 

Pisna gradiva 1 - zelo 
slabo 

2 - slabo 3 - dobro  4 - zelo 
dobro 

5 - odlično Povprečna 
ocena 

Število 
odgovorov 

0 0 0 19 198 4,76 

% 0 0 0 8,48% 88,39%  

 

Seminar v 
celoti 

1 - zelo 
slabo 

2 - slabo 3 - dobro  4 - zelo 
dobro 

5 - odlično Povprečna 
ocena 

Število 
odgovorov 

0 0 2 29 186 4,69 

% 0 0 0,89% 12,95% 83,06%  

 

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

slabo) do 5 (odlično) v vseh kategorijah ocenili zelo visoko. Ocene so se namreč gibale v povprečju 

med 4,6 in 4,8. Najnižjo oceno ste podali pri kategoriji »izbor vsebin seminarja«, najvišjo oceno pa pri 

kategoriji  »pisna gradiva«.  

 

ODZIVI SLUŠATELJEV  

 

Analizirali smo tudi vaše komentarje v drugem delu anketnega vprašalnika in sicer pohvale ter 

predloge za izboljšanje. Komentarje smo razdelili v tri glavne kategorije - predavanja, vsebina ter 

organizacija seminarja.  

 

Ugotavljamo, da so nekateri udeleženci še posebej pohvalili predavanja, ki so bila po njihovem 

mnenju strokovna, suverena, konkretna, sistematična in sproščena.  

 



 

V zvezi z vsebinami je več udeležencev pohvalilo aktualnost, uporabnost vsebin, konkretne primere z 

video prikazi, primere dobre prakse in dobro povezanost med teorijo in prakso. Posebej so izpostavili 

zadovoljstvo s strokovnimi gradivi, ki so jih prejeli na seminarju in so bila všteta v kotizacijo.  

 

Udeleženci so pohvalili tudi organizacijo seminarja. Največkrat so opazili točnost in upoštevanje 

časovnega okvira, še posebej pozitivno pa so komentirali organizirano prehrano.  

 

Ugotavljamo, da si je več udeležencev želelo še več konkretnih primerov ter rešitev oz. idej za 

reševanje konkretnih problemskih situacij. Prejeli smo tudi več predlogov, da si v prihodnje želijo 

vsebine o odraslih osebah z avtističnimi motnjami.  

 

Nekateri udeleženci so podali tudi pripombe v povezavi s prostorom, ki jih bomo poskušali prihodnjič 

upoštevati, nekaj udeležencev si tudi želi, da bi v ustanovah namenili več sredstev za izobraževanje ali 

pa, da bi bila tako kakovostna izobraževanja dostopnejša večjemu številu ljudi. Glede na to, da se je 

na seminar prijavilo več kot 300 slušateljev, so nas te želje slušateljev še dodatno okrepile pri naših 

nadaljnjih načrtih.  

 

 

V IC Pika se bomo tudi v prihodnje potrudili, da bodo naši seminarji čim bolj ustrezali potrebam  

strokovnih delavcev in staršev otrok s posebnimi potrebami. Vabljeni k spremljanju naše  

spletne strani za obveščenost o nadaljnjih  seminarjih: 

http://www.centerjanezalevca.si/ic/default.aspx  

 

NEKAJ ZANIMIVIH IZJAV  

 

»Izvedba seminarja je bila tako s strani organizacije, kot tudi s strani vsebine izjemna. Upam, da boste 

organizirali še več takih seminarjev.« 

 

»Posebej bi pohvalila predavateljice, ki so nam s primeri še posebej nazorno prikazale delovanje 

otroka z AM v skupini. Iskrena hvala in vse pohvale.« 

 

»Daleč najboljši seminar, kar sem se udeležila v zadnjih letih…« 

 

»Končno seminar, kjer je veliko uporabnih stvari tudi za predšolsko vzgojo!« 

 

»Konkretne ideje, podkrepljene s strokovnimi dejstvi. Jasno, zgoščeno, usmerjeno v sodelovanje 

strokovnjakov s starši.« 

 

»Zelo zanimiva tema, aktualna, zelo dobri uporabni pristopi, veliko odličnih nasvetov dobre prakse.« 

 

»Vključevanje nazornih predlogov, ki jih je možno uvesti v vsakdanjo pedagoško prakso, video 

vsebine, navedba dodatne literature, iz katere se lahko še kaj naučimo…« 

 

 

http://www.centerjanezalevca.si/ic/default.aspx


 

Vabljeni še k ogledu nekaterih fotografij s seminarja.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Predavateljica dr. Branka D. Jurišić 
 
 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                         

  

 

 

 

Predavateljica Mojca Molek             Ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana, 
dr. Matej Rovšek  

                                                        

Poročilo pripravila Andreja Turk, IC Pika, 23. 2. 2016     

Dvorana Smelt in udeleženci seminarja 
 

Predavateljica Helena Jeršan Kojek 


