
 

 

Ljubljana, 13. 12. 2017 
 

POROČILO  

SEMINAR AVTIZEM (tretja izvedba) 

6. december 2017 

 

1. Informacije o seminarju 

V Izobraževalnem centru Pika smo imeli v sredo, 6. decembra 2017 tretjo ponovitev 

seminarja z naslovom AVTIZEM. Seminarja se  je udeležilo 38 udeležencev in sicer 24 

strokovnjakov iz vrtcev, 12 iz osnovnih šol ter dve zaposleni iz zdravstva. Na seminarju je 

predavala specialna pedagoginja Branka D. Jurišić, 8 pedagoških ur. 

 
2. Program seminarja 

Vsebina je bila podobna kot na prvi izvedbi (3. 2. 2016): značilnosti avtističnih motenj 
(AM), samostojnost in otroci z AM, z dokazi podprto poučevanje in ravnanje ob vedenjskih 
izbruhih.  

 
3. Anketni vprašalnik 

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 (6. 12. 2017) 

Število prijavljenih na seminar: 38 
Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 38 
Število analiziranih vprašalnikov: 38 
 
Lestvica: 1-zelo slabo; 5-odlično 

 Povprečna ocena 

Organizacija seminarja (N=38) 4,9 

Predavateljica – izvedba predavanj (N=38) 4,9 

Izbor vsebin seminarja (N=38) 4,9 

Pisna gradiva (N=38) 4,8 

Seminar v celoti (N=38) 4,9 

Cena seminarja (N=33) 4,3 

Po analizi oddanih anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da so udeleženci seminarja na 

lestvici od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično) vse kategorije ocenili zelo visoko. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Odzivi udeležencev seminarja 

Kaj so udeleženci posebej pohvalili: 
 
- Zanimivo, pestro predavanje in konkretni nasveti predavateljice, uporabnost informacij. 

- Način predavanja predavateljice: stalna pozornost, sproščen nastop, odlično 

govorjenje z dodatki humorja … 

- Teoretične vsebine, ki so bile podprte s praktičnimi primeri in video posnetki. 

- Dobili  uporabne informacije za delo. 

- Jasno opredeljen potek seminarja. 

- Točnost. 

- Pogostitev med odmori (prigrizki pekarne Janez dela in kosilo kuhinje Centra Janeza 

Levca). 

 
Kaj bi si želeli izboljšati:  

- Predavanje v njihovih ustanovah. 

- Bolj usmerjeni individualni primeri in čas za razpravo. 

- Še več primerov reševanja vedenjskih izbruhov. 

- Bolj obsežen seminar – dva dni.  

- Predavanje o vodenju dejavnosti v predšolskem obdobju. 

- Ustanovitev delovne skupine strokovnih delavcev-kot podporna skupina. 

- Nižja temperatura v prostoru. 

 
 
Pojasnilo predavateljice: Nekaj udeležencev seminarja je izrazilo željo, da bi na seminarju 

obravnavali konkretne primere iz prakse (njihove šole ali vrtca); motivirane vabimo, da 

izkoristijo možnosti individualnega svetovanja v IC Pika, morda tudi e-svetovanje ali 

svetovanje po telefonu (več o tem lahko preberete na naši spletni strani www.icpika.si).   

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so napisali svoje želje in usmeritve za naše sodelovanje 

v prihodnosti. 

 
 
 
 

http://www.icpika.si/


 

 

 
 
 
 
 
 
5. Nekaj izjav udeležencev 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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.                                      

 

Poročilo sta pripravili: Branka D. Jurišić in Sabina Pšeničnik,  

IC Pika, 13. 12. 2017 

Udeleženci seminarja med predavanjem. 

Predavateljica Branka D. Jurišić 


