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PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

MOTNJE TIKOV 

 

 

OPIS VSEBINE  

Tiki, nenadni, hitri in ponavljajoči se gibi ali glasovi, so v otroštvu in 

mladostništvu pogosti. Po nekaterih podatkih ima v določenem obdobju tike 

prehodno vsak deseti otrok, nekateri otroci pa imajo kronične tike, ki trajajo 

dlje časa, se z leti spreminjajo in lahko pomembno vplivajo na otrokovo 

udejstvovanje pri različnih dejavnostih in počutje.  

 

Poznavanje  tikov, njihovega razvoja in spreminjanja v času, pridruženih 

težav, razumevanje dejavnikov, ki lahko prispevajo k njihovi večji ali manjši 

izrazitosti, in načinov pomoči za obvladovanje težav s tiki lahko pomembno 

prispeva k večji vključenosti otrok pri različnih dejavnostih in povečuje 

kakovost njihovega življenja. Pomemben vir podpore pri tem jim lahko nudijo 

starši, če so o tikih in z njimi povezanih težavah poučeni in vedo, kako lahko 

pomagajo otroku. 

 

O vsem naštetem bomo govorili na predavanju, ki je namenjeno staršem otrok 

in mladostnikov s tiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: dr. Jana Kodrič, predavateljica, januar  2020

Center Janeza Levca Ljubljana  Izobraževalni center Pika  
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: Motnje tikov 
 

Informacije o predavanju so objavljene tudi na naši spletni strani: 

www.icpika.si 
 

Predavanje bo v ponedeljek, 10. februarja 2020, v prostorih IC Pika v Ljubljani 

(Zemljemerska 7),  s pričetkom ob 17.00 in zaključkom ob 18.30 uri.  

 

Vabljeni ste starši otrok in mladostnikov s tiki. 

Predavanje bo imela doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., specialistka 

klinične psihologije. 

 

GRADIVO: Knjižica Motnje tikov (J. Kodrič, 2019). Dostopna tudi v e-inačici, 

na spletni strani: https://icpika.si/gradiva-za-starse/motnje-tikov-knjizica-ic-

pika/   

 

Kotizacija: Predavanje je brezplačno, potrebna je predhodna prijava. 

 

PRIJAVA NA PREDAVANJE: 

Prijave zbiramo od torka, 28. januarja 2020, od 12.00 ure naprej – do 

zapolnjenih mest. Prijavite se preko spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za 

prijave): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOaIaxNKws9oZazrFMmzFebsXBRYDF9

_BwzCYuRdvRTsQEAA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-

naslov, naše povratno sporočilo. Predlagamo, da se na predavanje prijavite 

čim prej, saj se mesta hitro zapolnijo. 
 

Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 

pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik, 

koordinatorica v IC Pika).  

 

O PREDAVATELJICI: 

Doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije: 

Zaposlena je na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer poskuša skupaj z otroki in 

mladostniki z duševnimi težavami in njihovimi družinami ter sodelavci v 

interdisciplinarnih timih spoznati in razumeti njihove stiske in težave ter iskati 

načine in oblike na dokazih utemeljene podpore za uspešnejše spoprijemanje z njimi.  

 

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, januar 2020 
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