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       POROČILO SEMINARJA AVTIZEM, marec – april 2021 

 

V IC Pika smo imeli spletni seminar – webinar – AVTIZEM.  Izvedba je bila v treh delih, 

obsegala je 6 modulov  - 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. Seminar je potekal po spletu 

v orodju Go ToWebinar. Predavala je dr. Branka D. Jurišić, ki je tudi odgovarjala na 

vprašanja udeleženk/cev ter komentirala njihove odgovore na anketna vprašanja in 

kvize. Seminar je v živo potekal po spletu, udeleženci so predhodno po pošti prejeli 

gradiva (knjigi in izročke). 

Seminarja se je udeležilo 100 oseb, tehnično podporo med izvedbo je omogočila 

Kreativna tovarna in koordinatorica IC Pika Sabina Pšeničnik.  

Seminar je potekal brez tehničnih zapletov, udeleženci so izvedbo ocenili kot odlično 

v vseh točka ocenjevanja (graf spodaj): organizacijo, gradiva, izvedbo predavanj, izbor 

vsebin, razpravo po kvizih in tudi samo ceno seminarja.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V evalvacijskem vprašalniku sta bili še dve vprašanji na katera so lahko udeleženci 

odgovorili opisno; zbrali smo najpogostejše odgovore in v oklepajih napisali tudi število 

slušateljev/ic, ki so vsebinsko zapisali posamezni odgovor.  

1) Kaj bi želeli posebej pohvaliti: predavanje oziroma predavateljico (28), 

uporabne praktične primere (28), kviz oziroma preverjanje razumevanja znanja 

(19), gradiva (13), organizacijo seminarja (11), odgovori na vprašanja 

udeležencev (9), strukturno zasnovo seminarja (6); 
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2) Kaj bi lahko bilo tudi boljše: manj odmorov oziroma krajši odmori (9), seminar 

v živo oziroma neposredne video interakcije med slušatelji/cami (7), nekaj 

sprememb v vsebini, ki bi bolj ustrezale posameznim slušateljem (3), tehnične 

težave z ogledi video posnetkov na napravah slušateljev/ic (2), občasno prehiter 

tempo predavateljice (2). 

Slušateljicam/em se ponovno zahvaljujem za zaupanje, udeležbo na seminarju, 

sodelovanje in izpolnjene evalvacijske vprašalnike.  

 

Zapisala: Branka D. Jurišić  

Oblikovanje in fotografija: Sabina Pšeničnik 

Ljubljana, 15. 4. 2021 

 

 

 

 

Na sliki zgoraj je prikaz med 

seminarjem.  

Na sliki desno je ekipa 

seminarja: predavateljica s 

tehnično ekipo. 
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