
 
 

IC Pika, Zemljemerska ul. 7, Ljubljana   E pika@centerjanezalevca.si   T 01 43 42 630   www.icpika.si 
 

                   1/2 

Ljubljana, 16. 11. 2021 

POROČILO SEMINARJA 

Senzorno zaznavanje otrok z avtizmom  

z dne, 20. 10. 2021 

 

1. Informacije o seminarju 

V Izobraževalnem centru Pika, smo imeli v sredo, 20. 10. 2021, seminar o senzornem 

zaznavanju otrok z avtizmom. Seminarja se je udeležilo 17 strokovnih delavcev; od 

tega jih je bilo 8 iz vrtca, 6 zaposlenih v osnovni šoli in trije iz drugih zavodov. Vsi smo 

izpolnjevali PCT pogoj in nosili zaščitne maske. 

Na 8-urnem seminarju je predavala specialna pedagoginja Nastja Oder, ki je en dan 

zaposlena v IC Pika, preostali ča pa v mobilno specialno pedagoški službi Centra 

Janeza Levca Ljubljana. 

 

2. Program seminarja  

Udeleženci so poslušali vsebino o senzornem zaznavanju otrok. Na začetku seminarja 

smo udeležence seznanili s procesi senzornega zaznavanja ter razlikami v senzornem 

zaznavanju otrok z avtizmom v primerjavi z otroki z značilnim razvojem. Po prvem 

odmoru je sledila vsebina o drugačni senzorni izkušnji otrok z avtizmom in specifična 

vedenja otrok z avtizmom zaradi pretirane ali prešibke občutljivosti na dražljaje. V 

osrednjem delu so udeleženci spoznali oblikovanje senzornega profila in ocene 

senzorne “onesnaženosti” okolja ter kakšni so senzorni pristopi ali strategije dela, 

prilagoditve okolja, senzorni pripomočki … V zadnjem delu seminarja smo izvedli 

delavnico z možnostjo razprave. Po uradnem zaključku seminarja je bila predavateljica 

na voljo za individualna vprašanja v trajanju pol ure, kar je nekaj udeležencev tudi 

izkoristilo za dodatna vprašanja. 

 

3. Anketni vprašalnik 

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: 17 
Število izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 17 

 
Lestvica. 1-zelo slabo; 5-odlično 

 Povprečna ocena 

Organizacija seminarja (N=17) 4,9 

Izbor vsebin seminarja (N=17) 4,9 

Pisna gradiva – izročki (N=17) 4,8 

Izbor vsebin za delavnice (N=17) 4,9 

Seminar v celoti (N=17) 
 

4,9 
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Po analizi oddanih anketnih vprašalnikov ugotavljamo, da so udeleženci seminarja na 
lestvici od 1 (zelo slabo) do 5 (odlično) vse kategorije ocenili zelo visoko.  
 
 

4. Izjave udeležencev 
 
Udeleženci so posebej pohvalili: 

- Razlaga podprta s primeri/konkretni primeri (8x). 
- Način podajanja informacij -jasno, nazorno, strokovno (5x). 
- Praktičnost vsebin (4x). 
- Zelo dober seminar (2x). 
- Odgovarjanje na vprašanje slušateljev.  
- Organizacijo, prostor.  
- Energija predavateljice.  
- Kviz.  
- Razumljivo podajanje vsebin/pristopi v EBP in kaj ni EBP.  
- Knjižica predavateljice.  

 
Udeleženci so predlagali naslednje: 

- Morda kakšen gibalni odmor. 
- Več časa za delavnice na koncu. 
- Malo večji izročki. 
- Še več praktičnih nasvetov. 
- Veliko vsebine-morda kakšna vsebina krajša in kakšna delavnica več. Ali pa 

razširiti seminar na 12 ur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo sta pripravili: Nastja Oder in Sabina Kovač 
Fotografija: Sabina Kovač  
IC Pika, 16. 11. 2021 

 

Predavateljica Nastja Oder 
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