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POROČILO SEMINARJA 

Nemirnost pri otroku in podpora pozitivnemu vedenju 

z dne, 30. 9. 2020 

 

1. Informacije o seminarju 

V Izobraževalnem centru Pika smo v sredo, 30. 9. 2020, izvedli seminar z naslovom 

Nemirnost pri otroku in podpora pozitivnemu vedenju. K udeležbi so bili vabljeni 

strokovni delavci iz vrtcev in osnovnih šol, ki poučujejo učence do 5. razreda, ter 

svetovalni delavci in izvajalci dodatne strokovne pomoči v vrtcih in osnovnih šolah. 

Seminarja, ki je trajal 8 pedagoških ur, se je udeležilo 18 udeležencev iz vrtcev in 

osnovnih šol, dr. Branka D. Jurišić ter dr. Matej Rovšek, ravnatelj CJL.  

2. Program seminarja  

Udeleženci so poslušali vsebino seminarja o nemirnem vedenju, ki ga kažejo različni 

otroci, pri čemer predavateljice niso bile osredotočene le na otroke z diagnozami kot 

je hiperkinetična motnja (ali t. i. ADHD). Predstavljeni so bili temeljni pristopi pri 

vsakdanjemu delu, ki omogočajo preprečevanje ali zmanjševanje nemirnosti. Ob 

koncu so se udeleženci seznanili z vizualno podporo, katere namen je krepitev 

želenega vedenja nemirnega otroka. V delavnicah so se na primerih naučili prepoznati 

in zapisati želeno in neželeno vedenje. Spoznali so smernice, kako zapisati specifični 

opis vedenja nemirnega otroka, ter ozavestili pomembnost pravilno izdelane vizualne 

opore in njene uporabe. 

3. Anketni vprašalnik 

Izobraževalni center Pika se iskreno zahvaljuje vsem udeležencem, ki so podali svoje 

ocene, mnenja, komentarje in predloge v zvezi s seminarjem. Iskreno se zahvaljujemo 

za povratne informacije, ki so za nas dragocene, saj se iz njih lahko učimo in 

postanemo boljši.  

ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

Število udeležencev na seminarju: 20 
Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 20 

Število analiziranih vprašalnikov: 20 
 
Lestvica. 1-zelo slabo; 5-odlično 

 Povprečna ocena 

Organizacija seminarja (N=20) 4,9 

Izbor vsebin seminarja (N=20) 4,95 

Pisna gradiva – izročki (N=20) 4,65 

Navodila delavnic so bila jasno 
opredeljena (N=20) 

4,35 

Seminar v celoti (N=20) 4,65 
 

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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Pohvalili so: Dobro organizacijo in točnost, zasnovo seminarja (dopolnjevanje teorije 
s primeri iz prakse in delavnice), uporabo različnih virov, medsebojno povezovanje 
predavateljic ter aktivnost udeležencev v delavnicah.  
 
Predlagali so: Pripravo pisnih gradiv z manj besedila, ter uporabo večjih črk na 
svetlem ozadju. Še več primerov dobre prakse in delitev osebnih izkušenj, ter bolje 
organizirane delavnice.  
 
Nekaj misli, spoznanj, iztočnic udeležencev: 
 

»Še en dobro zasnovan in aktualen seminar v Piki.« 

»Poskusimo spremeniti svoje vedenje, to bo vplivalo tudi na druge.« 

»Nam strokovnim delavcem olajša delo, če merimo vedenje otroka. Vsi 
poznamo naš cilj, opazimo uspešnost strategij in napredek.« 

»Otroku sporočajmo želeno vedenje!« 

 
4. Utrinki iz seminarja 

 
 
 
 
Poročilo je pripravila: Katarina Veler Jekl, predavateljica na seminarju 
Fotografija in oblikovanje: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika 
IC Pika, 6. 10. 2020 

 Predavateljice; od leve proti desni: Katarina Ukmar, Alja Lečnik, Ana Svetičič, Polona Markovič, Alenka Dolinar, Jelena Kljajić in Katarina Veler Jekl 

Tudi mi smo skrbeli za upoštevanje preventivnih ukrepov in ves čas 
seminarja nosili maske in držali varnostno razdaljo. 

Izdelek iz delavnice o vizualni podpori. 
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