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SEMINAR 

 

AVTIZEM  
(šesta ponovitev, izvedba po spletu – posodobljena in 

razširjena inačica seminarja) 
 

OPIS SEMINARJA 

 

Z opisom otrok in mladostnikov z avtističnimi motnjami bodo udeleženci spoznali 

značilnosti spektra AM, saj se delovanje otrok in mladostnikov razlikuje v posameznih 

časovnih obdobjih. Med osebami z avtizmom so zelo velike razlike. Tri kognitivne 

teorije o avtizmu pomembno prispevajo k razumevanju avtizma (kako oseba z 

avtizmom razmišlja, doživlja svet in kako se to odraža na vedenju – komunikaciji, 

sodelovanju, druženju z drugimi, vsakodnevnih spretnostih, igri). Slušatelji bodo 

spoznali, kaj so z dokazi podprte intervencije za otroke z AM in se spoznali z nekaterimi 

postopki poučevanja, ki so na novo umeščeni v skupino z dokazi podprtih intervencij.    

 

Vedenjski izbruhi oseb z avtizmom so zanje velika ovira pri učenju, sodelovanju v 

skupini in zato je to velik izziv za starše, vzgojitelje in učitelje. Osrednja tema seminarja 

so značilnosti vedenjskih izbruhov po posameznih obdobjih in učinkoviti načini 

odzivanja med izbruhom in po njem. 

 

 

Seminar smo prvič izvedli v šolskem letu 2015/16, v dvorani Smelt Ljubljana. Udeležilo se ga je več kot 

300 slušateljev. Naslednje ponovitve smo imeli v IC Pika. Tokrat smo vsebino seminarja razširi na tri 

zaporedna srečanja po spletu, skupaj v obsegu 12 ur. Udeleženci bodo na seminarju dejavni – preizkušali 

se bodo v razumevanju vsebin in imeli možnost razprave s predavateljico.  

 

 

 

Zapisala: predavateljica dr. Branka D. Jurišić , februar 2021 
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OSNOVNE INFORMACIJE za seminar AVTIZEM 

Informacije o seminarju so objavljene tudi na naši spletni strani: www.icpika.si 
 

Seminar bo potekal po spletu, v orodju Go ToWebinar, 

 tri zaporedne srede, skupaj v obsegu 12 ur in sicer:   

31. 3. 2021,  7. 4. 2021 in 14. 4. 2021,  
 med 09.00 in 13.00 uro (tri zaporedne srede, po 4 ure) 
 

Vabljeni ste vzgojitelji, učitelji, specialni pedagogi in drugi izvajalci dodatne 

strokovne pomoči, svetovalni in drugi strokovni delavci. 
 

Predavanje bo imela dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja. 

Za udeležbo na seminarju potrebujete dostop do interneta, delujočo kamero in 

mikrofon. Izvedbo seminarja bomo snemali. 

Gradivo:  

 -  Knjiga Otroci z avtizmom, priročnik za učitelje in starše (Jurišić, 2016). 

 -  Knjižica Vedenjski izbruhi (Jurišić, 2021). 
 

Kotizacija: 87 €  

V ceno kotizacije je vključeno: 3xpredavanje po 4 ure; knjiga Otroci z avtizmom; knjižica  

Vedenjski izbruhi (obe gradivi dobijo udeleženci po pošti, do seminarja). Po 

zaključenem seminarju pa potrdilo o izobraževanju. 
 

Pri kotizaciji je DDV že vključen v ceno.  

Podatki za plačilo kotizacije so na spletni strani: http://icpika.si/za-strokovnjake/  
 

PRIJAVA NA SEMINAR:  

Prijave zbiramo od 10. marca 2021, od 12.00 naprej – do zapolnjenih mest. 

Povezava do prijavnice bo na ta dan objavljena na spletni strani: 

https://icpika.si/za-strokovnjake-seminarji-predavanja-delavnice/seminar-

avtizem-po-spletu/  
  

Ob prijavi bo dobil vsak udeleženec svojo povezavo in kodo za vstop na seminar. 

Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kje ste zaposleni, 

privolitev snemanja izvedbe seminarja; kdo je plačnik seminarja, naziv/ime plačnika, naslov 

plačnika, davčna številka plačnika, telefonska št. plačnika, ali je plačnik seminarja davčni 

zavezanec. 
 

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

naše povratno sporočilo.  
 

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).  

Osnovne informacije je pripravila Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, februar 2021. 
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