Ljubljana, julij 2019

LETNI DELOVNI NAČRT IC PIKA – 2019/20
V šolskem letu 2019/20 bomo v IC Pika izvajali drugo leto dvoletnega programa
strokovnega izpopolnjevanja (SI) za drugo generacijo vpisanih; temu bomo
podredili vse druge programe centra. Program bo potekal vsako sredo od 8h do
14h, v prostorih IC Pika.
V tem šolskem letu bosta v timu IC Pika redno zaposleni za polni delovni čas:
 Branka D. Jurišić, vodja in izvajalka programov
 Sabina Pšeničnik – koordinatorica programov
V šolskem letu 2018/9 smo imeli pomoč študentke SRP, Urške Smolič (dva dni v
tednu); v šolskem letu 2019/20 načrtujemo njeno zaposlitev kot pripravnico –
diplomantko SRP.
Konec junija smo morali izprazniti celotni center zaradi gradbenih del (energetska
sanacija OŠ Poljane); načrtujemo ponovno vselitev jeseni 2019; vse programe bomo
lahko izvajali, ko bomo vzpostavili delovanje tehnične opreme. Če selitev ne bomo
opravili do 1.9.2019, bodo programi nekoliko okrnjeni.
V šolskem letu 2019/20 bo ravnatelj izbral novega vodjo IC Pika, ki bo delo prevzel/a
najkasneje septembra 2020.
Dan odprtih vrat
Za dan odprtih vrat smo bili dogovorjeni za predavanje z dr. Jano Kodrič (Tiki); glede
na selitev jeseni, pa smo se odločili, da tega dogodka letos ne bomo izvedli.
Seminarji – predvidoma 2 nova seminarja
Načrtujemo dva seminarja za vrtce in šole – predavateljice bodo udeleženke
strokovnega izpopolnjevanja, predstavile bodo učinkovite strategije za delo z otroki s
posebnimi potrebami; seminarja bosta namenjena vzgojiteljem in učiteljem.
Izvedbo načrtujemo v aprilu in maju 2020; točne datume bomo določili konec
septembra; predvidoma bosta seminarja 20.5. in 17.6. 2020, v prostorih IC Pika;
Šole za starše – predvidoma 6 šol za starše
Število šol za starše je odvisno od tega, kdaj se bomo lahko preselili v prostore IC Pika;
Naslove z datumi bomo objavili v oktobru 2019.
Možni naslovi šol za starše:
 Motnje tikov (Jana Kodrič)
 Živeti in preživeti v družini z otrokom s posebnimi potrebami (Nada Polajžer)
 Ločitev in otroci s posebnimi potrebami (Barbara Jaš/ Niki Jakol)
 Epilepsija (Barbara Gnidovec-Stražišar)
 Sorojenci in odnosi med njimi (Kaja Praprotnik)
 Prosti čas šolarjev in popoldanske dejavnosti (Katarina Kotnik)
 Igra predšolskih otrok (Andreja Konda/Urška Smolič; udeleženki SI)
Gradiva – dva priročnika v e-obliki:
 Intervju o rutinah – primeri (več avtoric – udeleženke druge generacije SI).
 Tekočnost branja besed – zbirka preizkusov (Katarina Bučar)
E-svetovanja – približno pet svetovanj, ki bodo objavljena na spletu
Večino e-svetovanj, ki jih bomo prejeli po spletu, bomo poskušali preusmeriti na
telefonsko svetovanje.
Svetovanja (individualna in telefonska)
Večino individualnih svetovanj bodo imele udeleženke 2. generacije SI – ob sredah
zjutraj. Branka D. Jurišić bo imela dve individualni svetovanji mesečno (ponedeljki
popoldne). Telefonska svetovanja bodo vsak ponedeljek popoldne med 14.00 in 15.30
(izvajala jih bo Branka D. Jurišić).
Dr. Branka D. Jurišić, vodja IC Pika
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