POROČILO SEMINARJA AVTIZEM, februar 2022

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: 2. 2., 9.
2. in 16. 2. 2022, med 09.00 in 12.30 uro. Seminar je potekal po spletu v ZOOM.
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 (dve knjigi).
Seminarja se je udeležilo 22 oseb, tehnično podporo med izvedbo je omogočila
koordinatorica IC Pika, Sabina Kovač.
Ponudili smo možnost dodatnih delavnic (prihodnje leto) na katerih bi se urili v
praktičnih spretnostih, ki so potrebne za izvajanje vsake z dokazi podprte intervencije
(opredelitev specifičnega vedenja, merjenje vedenja, postavljanje merljivih ciljev…);
interes za udeležbo je izrazila le ena udeleženka.
Udeleženci/ke 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 - iskrenost, lahkotnost, izkušnje, primeri
iz prakse, strokovno znanj, humor (12),
organizacijo seminarja – usklajenost, vse je teklo gladko (7),
kviz oziroma preverjanje razumevanja znanja (3),
strukturno zasnovo seminarja (2),
video posnetki (9).
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Kaj bi lahko bilo tudi boljše:
da bi bile razmere takšne, da bi imeli seminar v živo (8),
več video posnetkov (2),
še kakšna delavnica s primeri (1),
preveč informacij na nekaterih prosojnicah (1),
prvi del je bil prezahteven (1).

Slušateljicam/em se ponovno zahvaljujem za zaupanje, udeležbo na seminarju,
sodelovanje in izpolnjene evalvacijske vprašalnike.

Zapisala: Branka D. Jurišić
Oblikovanje in fotografija: Sabina Kovač
Ljubljana, 16. 2. 2022

Slika 1: Zaključni pozdrav udeleženk/ca in predavateljice ob koncu seminarja.

Slika 2: Po koncu seminarja je nekaj udeleženk izkoristilo čas za dodatna vprašanja.
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