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VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT IC PIKA 
 

Strokovne delavce, starše, zainteresirano javnost … VABIMO, 
 

da mednarodni dan učiteljev preživite v Pikini družbi. 
 

Obiščite nas v torek, 4. oktobra 2022, 
med 09.00 in 16.00 uro 

v prostorih IC Pika na Zemljemerski ulici 7, v Ljubljani. 
 
 

 

V programu smo pripravili tudi štiri brezplačna predavanja. Pridete lahko na katero-koli 
predavanje, predhodna najava ni potrebna.  

09.30 do 10.15 
Izstopajoče 
vedenje otrok v 
šoli (ocena 
funkcije vedenja)

09.10 do 09.25

 Otroci z neželenim vedenjem potrebujejo poučevanje sprejemljivega
vedenja. Najbolj učinkoviti individualizirani programi podpore temeljijo
na oceni funkcije vedenja. To pomeni, da najprej ugotovimo, zakaj se
otroci tako vedejo, kaj želijo s tem vedenjem doseči – kaj pridobijo in
čemu se izognejo (dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja).

• Socialnih spretnosti se začnemo učiti že zelo zgodaj in se jih učimo
celo življenje. Na predavanju bomo spoznali, katere so ključne
socialne spretnosti, ki učencem omogočajo uspešno vključevanje v
šolsko okolje, kako ocenimo socialne spretnosti otrok in kaj vse lahko
v šolskem vsakdanu naredimo, da bi le-te krepili. (Sara Marn,
psihologinja).

10.45 do 11.30 
Socialne 
spretnosti 
učencev v redni 
osnovni šoli

11.30 do 11.45

• Obiskovalci bodo spoznali lahko branje, komu je namenjeno,
osnovne smernice za pripravo lahko berljivih informacij in se v
kratki delavnici v prirejanu preizkusili tudi sami (Živa Jakšić Ivačič,
specialna pedagoginja).

13.00 do 13.45 
Lahko branje

• Vsebina predavanja zajema predstavitev razlik v senzornem
zaznavanju otrok z avtizmom po posameznih senzorno zaznavnih
procesih in opredelitev nekaterih specifičnih vedenj, ki jih lahko
izražajo otroci z avtizmom zaradi pretirane ali prešibke občutljivosti
na dražljaje iz okolja (Nastja Oder, specialna pedagoginja).

14.30 do 15.15 
Senzorno 
zaznavanje otrok 
z avtizmom

Predstavitev Izobraževalnega centra Pika (Jasmina Balažič, učiteljica razrednega pouka).

Predstavitev Izobraževalnega centra Pika (Katarina K. Grošelj, specialna pedagoginja).

13.45 – 14.00 Predstavitev Izobraževalnega centra Pika (Andreja Konda, specialna pedagoginja).

Ljubljana, 21. 9. 2022 
Vodja IC Pika, dr. Matej Rovšek in članice tima IC Pika   
 

VABLJENI 

http://www.centerjanezalevca.si/
http://www.icpika.si/

