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Ljubljana, 22. 9. 2020 

 
 

PROGRAM DELA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PIKA, 
šolsko leto 2020/21 

 
 

V tem šolskem letu bodo v timu IC Pika redno zaposlene, za polni delovni čas:   

Branka D. Jurišić, vodja in izvajalka programov  

Sabina Pšeničnik – koordinatorica programov  

Sara Marn – izvajalka programov 

 

Za krajši delovni čas so zaposlene izvajalke programov: 

Andreja Konda, Katarina Koprivnikar Grošelj, Jasmina Balažic, Polona 

Markovič, Klara Vester in Nastja Oder. 

 

Novi seminarji v letu 2020/21: 

1. Seminar Nemirnost pri otroku in podpora pozitivnemu vedenju: dne 30. 9. 2020 

(prijave so zaključene). 

2. Spletno predavanje: Učinkovita raba spletne učilnice: dne 11. 11. 2020 (začetek 

elektronskih prijav bo 4. novembra 2020, od 12.00 naprej). 

3. Seminar Komunikacija s starši – iz enosmerne ulice v uspešen dialog: dne 16. 

11. 2020 (začetek elektronskih prijav bo 5. novembra 2020, od 12.00 naprej). 

4. Seminar Avtizem – posodobljen in razširjen na dva dni: dne 24. in 25. 3. 2021 

– pripravljen tudi za spletno inačico (začetek elektronskih prijav bo 10. marca 

2021, od 12.00 naprej). 

5. Seminar Kaj ocene v resnici odražajo?: dne 14. 4. 2021 (začetek elektronskih 

prijav bo 31. marca 2021, od 12.00 naprej).  

 

Priprava novih gradiv – priročnikov v letu 2020/21 

 Knjižica Vzgoja in vedenje v šoli (Branka D. Jurišić). 

 Knjiga Analiza funkcije vedenja (Branka D. Jurišić)  

 Spremembe že objavljenega gradiva Preizkus tekočnosti branja besed z že 

pripravljenimi seznami besed (Aleksandra Fleischmann, Katarina Bučar). 

Predvidena je objava v e-inačici. 

 

Telefonsko in individualno svetovanje: 

Izvajanje vsak ponedeljek – glede na interes in prijavljene strokovne delavce oziroma 

starše. V času šolskih počitnic, ni svetovanj.   

 

Priprava seminarjev in gradiv za šolsko leto 2021/22 

Članice tima IC Pika bodo posamično ali v skupinah pripravile nove vsebine za 

seminarje in gradivo v letu 2021/22.  
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Dan odprtih vrat 

Dne, 5. 10. 2020 bo na ogled video predstavitev IC Pika. 

 

Šola za starše v IC Pika 
V šolskem letu 2020/2021 bomo za starše imeli naslednja predavanja: 

1. Učinkovita raba spletne učilnice, on-line (Arnes VID): 19. oktober 2020 ob 
17.00, predavanje za starše in učence, ki obiskujejo OŠ. Predavanje bo imela 
Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika v sodelovanju s spec. pedagoginjo 
dr. Branko D. Jurišić. Začetek elektronskih prijav bo 8. oktobra 2020, od 12.00 
ure naprej. 

2. Motnje tikov: 23. november 2020 ob 17.00, predavanje za starše otrok in 
mladostnikov. Predavanje bo imela doc. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., 
specialistka klinične psihologije. Začetek elektronskih prijav bo 12. novembra 
2020, od 12.00 naprej. 

3. Zakaj in kako se igrati s svojim otrokom?: 30. november 2020 ob 17.00, 
predavanje za starše in stare starše predšolskih otrok. Predavanje bos imela 
Andreja Konda, specialna pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 19. 
novembra 2020, od 12.00 naprej. 

4. Epilepsija: 25. januar 2021 ob 17.00, predavanje za starše otrok in 
mladostnikov. Predavanje bo verjetno imela dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. 
med. spec. pediatrije in spec. otroške nevrologije, ESRS somnolog. Začetek 
elektronskih prijav bo 14. januarja 2021, od 12.00 naprej. 

5. Prosti čas šolarjev in popoldanske dejavnosti: 15. februar 2021 ob 
17.00, predavanje za starše šolskih otrok. Predavanje bo imela Katarina Kotnik 
Ivačič, univ. dipl. pedagoginja in prof. sociologije. Začetek elektronskih prijav bo 
4. februarja 2021, od 12.00 naprej. 

6. Zahtevne okoliščine v družinah (smrt): 12. april 2021 ob 17.00, predavanje 
za starše otrok do 18. leta starosti. Predavanje bo imela Niki Jakol, univ. dipl. 
psihologinja. Začetek elektronskih prijav bo 1. aprila 2021, od 12.00 naprej. 

7. Učenje učenja: 10. maj 2020 ob 17.00, predavanje za starše in učence od 4. 
do 9. razreda OŠ. Predavanje bo imela dr. Branka D. Jurišić, specialna 
pedagoginja. Začetek elektronskih prijav bo 22. aprila 2021, od 12.00 ure 
naprej. 

 
 
 
                                                                                Dr. Matej Rovšek, vodja IC Pika 
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