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POROČILO  

SEMINAR AVTIZEM (peta ponovitev) 

14. februar 2019 

 

1. Informacije o seminarju 

V četrtek, 14. februarja 2019, smo v Izobraževalnem centru Pika imeli seminar z 

naslovom AVTIZEM, to je bila naša peta ponovitev seminarja. Udeležilo se ga je 36 

udeležencev in sicer: 19 strokovnjakov iz vrtca, 10 iz osnovnih šol, 4 iz zdravstva ter 3 

zaposleni iz drugih ustanov. Na seminarju je predavala specialna pedagoginja dr. 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 (14. 2. 2019) 

Število prijavljenih na seminar: 36 
Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 36 
Število analiziranih vprašalnikov: 36 
 
Lestvica: 1-zelo slabo; 5-odlično 

 Povprečna ocena 

Organizacija seminarja (N=36) 4,97 

Predavateljica – izvedba predavanj (N=36) 4,94 

Izbor vsebin seminarja (N=36) 4,86 

Pisna gradiva (N=36) 4,75 

Seminar v celoti (N=36) 4,88 

Cena seminarja (N=30) 4,46 

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

lestvici od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično) vse kategorije ocenili zelo visoko. 
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4. Odzivi udeleţencev seminarja 

 

KAJ SO UDELEŢENCI POSEBEJ POHVALILI 

Pohvale udeležencev lahko razvrstimo v tri skupine, in sicer tema predavanja, izvedba 

predavanja ter ostalo. 

Pri TEMI PREDAVANJA so udeleženci posebej pohvalili: 

- Bilo je veliko primerov iz vsakdanjega življenja in primerov dobre prakse (ponazoritev 

primerjave življenja med osebo z avtizmom in osebo z običajnim življenjem).  

- Dober izbor vsebine predavanja. 

- Uporabnost vsebine v praksi (veliko praktičnih nasvetov kako delati z otroki, ki imajo 

AM). 

Pri IZVEDBI PREDAVANJA so udeleženci posebej pohvalili: 

- Strokovnost predavateljice (preprosto in razumljivo predavanje, sproščenost, 

predavanje iz lasnih izkušenj …). 

- Neposrednost predavateljice (uporabila je občudovanja vredne metafore in 

vzporednice). 

- Zabavnost oz. humornost predavateljice (nekdo je zapisal »predavateljica s srcem«). 

 

OSTALO kar so udeleženci posebej pohvalili: 

- Gradivo – knjigo Otroci z avtizmom; še posebej razumljivo napisano vsebino knjige. 

- Dostopnost ostalih e-gradiv IC Pika. 

- Video posnetki med predavanjem. 

- Odlično organizacijo seminarja (točnost, pogostitev, informacije za parkiranje …). 

 

 

 

KAJ BI LAHKO BILO BOLJŠE 

- Nekaj udeležencev je zapisalo, da bi želeli več primerov kako ukrepati v konkretnih 

situacijah, da bi lahko predstavili svoj primer iz šole/vrtca  motivirane vabimo, da 

izkoristijo moţnosti 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).   

http://www.icpika.si/
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5. Nekaj utrinkov iz seminarja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo sta pripravili: 
Urška Smolič in Sabina 
Pšeničnik 

 IC Pika, 19. 2. 2019 


