Ljubljana, 2. 6. 2017
POROČILO O DELAVNICAH: OPISI ŽELENIH IN MOTEČIH VEDENJ
31. maja smo imeli v IC Pika delavnice za slušatelje seminarja Ocenjevanje otrokovih potreb. Na
delavnice se je prijavila skoraj polovica udeležencev seminarja. Tema o opisih vedenja
(motečega, želenega ali nadomestnega, je široko uporabna in si o tem lahko nekaj preberete v esvetovanju številka 30, v povezavi:
http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/30-odgovorili-smo-specificni-opisi-vedenja/ ).
Vzdušje je bilo izjemno sproščeno in pozitivno, kar nas je vse navdušilo. Izvajalke: Romana Ferlič,
Mojca Molek in Branka D. Jurišić smo udeležence prosili, da nam res odkrito povedo, kako
uporabne so take delavnice, kaj si želijo še v prihodnje. V IC Pika si namreč želimo ustvariti nek
model izpopolnjevanja, ki bi bil povezan s prakso, uporaben v vrtcih in šolah in izvedljiv.
Udeleženke so nam povedale, da so nekatere strategije poskušale uvajati v prakso, takoj po
končanem seminarju, ponekod so naletele tudi na ovira, zato jih je vabilo na delavnice razveselilo.
Na delavnici jim je bilo všeč, ker so si lahko izmenjale izkušnje z drugimi udeleženci, slišali so, da
nikjer ne gre vse »kot po maslu« ima imajo na vsaki šoli ali v vrtcu neke ovire. Vsi smo se strinjali,
da bi na podobnih delavnicah uvedli daljše odmore, da se lahko med seboj tudi neformalno
pogovorimo. Nekateri so želeli, da bi bile take delavnice že del seminarja, drugi so izrazili željo, da
bi vedno med seminarjem in delavnicami pustili nekaj časa, da stvari sami preizkusijo v praksi. V
pozitivnem vzdušju smo skupaj vzdihovali, se potili, smejali in iskali nove zamisli… in ugotavljali,
da v stvarnosti pogosto ni »pravilnih« ali »napačnih« odgovorov – so le bolj ali manj učinkovite
rešitve, mnogo poskusov in zmot, načrtov, ki se ves čas spreminjajo …
V preglednici 1 so rezultati anketnega vprašalnika, ki so na koncu izpolnile slušateljice; tako visok
ocen še nismo dobili – veliko čistih petic  Izjemno pa nas je razveselilo, da so slušateljice tako
visoko ocenile svoje učne dosežke – naučile so se prepoznati ustrezen opis vedenja, pridobiti
podatke o vedenju s spraševanjem in prepoznati nadomestno vedenje. ČESTITAMO vsem –
slušateljem in timu IC Pika (izvajalkam seminarja in koordinatorici Sabini Pšeničnik, ki skrbi za
organizacijo).

Cilji delavnice so bili jasno predstavljeni
Z organizacijo delavnice sem bil/-a zadovoljen/-na
Posamezne vaje so bile dobro izbrane
Tako obliko izobraževanja bi priporočil/-a kolegom
Trajanje delavnice je bilo ravno prav dolgo
Naučil/a sem pridobiti podatke o vedenju s spraševanjem
Naučil/a sem se prepoznati nadomestno vedenje
Naučil/a sem se prepoznati ustrezen opis vedenja
Skupaj – povprečna ocena delavnic
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Preglednica 1: podatki iz anketnega vprašalnika (ki ga je sestavila Romana Ferlič)
Lestvica: od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam).

PRIJETNE POČITNICE VAM ŽELIMO
IN VESELIMO SE PODOBNIH
SREČANJ NASLEDNJE ŠOLSKO
LETO.
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