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Izobraževalni center Pika 
 

 
 
 
 

Seminar (štiri dni): 

OCENA FUNKCIJE VEDENJA IN OTROCI Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI 

Učitelja sta opisala vsak 
po eno vedenje svojega 
otroka. Takoj sta 
prepoznala tudi funkcijo 
vedenja (pridobiti nek 
predmet in pozornost).    
Iz konteksta razumemo, 
kaj otrok sporoča z 
neželenim vedenjem 
(cviljenjem, pačenjem). 
Prav to razumevanje 
namere je funkcija 
vedenja. Nekako vemo, da 
otroci z vedenjem nekaj 
dosežejo, čeprav se morda 
tega niti ne zavedamo.  

Učitelja sta uporabila tudi 
namig ali opomnik 

(besedno spodbudo in kretnjo), kar je že neke vrste prilagoditev okolja, kratek 
program, ki temelji na funkciji vedenja. Ocena funkcije vedenja je nekaj podobnega, 
vendar poteka bolj sistematično in tudi zato dolgotrajnejše. Uporabimo jo za vedenja, 
ki se ponavljajo, delujejo nesmiselno in si jih ne znamo preprosto pojasniti in tako 
samodejno preusmeriti v želena vedenja. Prepoznamo pa tudi dejavnike v okolju, 
pogoje v katerih se to vedenje pojavlja.  

Kratek opis seminarja:  
Otroci z avtističnimi motnjami imajo pogosto neželeno vedenje in  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. Program podpore, ki temelji na funkciji vedenja, obsega prilagoditve 
predhodnikov vedenja in posledic vedenja. Poleg predavanj se udeleženci seminarja 
lahko prijavijo tudi na delavnice, namenjene so bolj motiviranim udeležencem, ki bodo 
posamezne prvine praktično preizkusili v svoji ustanovi.  
 
Predavateljica: dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja 
 

Ilustracija: R. Ražman 
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OSNOVNE INFORMACIJE za seminar Ocena funkcije vedenja in otroci z avtističnimi 
motnjami tudi na spletni strani www.icpika.si 

 

 

Seminar bo štiri zaporedne srede, v IC Pika 
 5 ur predavanj in dodatno 2 uri delavnic:   

15. in 29.3., 12. in 19. 4. 2023  
Seminar brez delavnic (od 9.30 do 14.15), seminar z delavnicami (od 8.30 do 15.15). 

 

Vabljeni ste strokovni delavci v programih z enakovrednim standardom – učitelji, 
izvajalci DSP, svetovalni delavci, spremljevalci otrok z avtističnimi motnjami; tudi 
zaposleni v Centrih za duševno zdravje – psihologi, spec. pedagogi, logopedi… ). 

 

Priporočamo, da se iz enega tima prijavita dva ali trije udeleženci.  
 

Predavanja in delavnice  bo imela dr. Branka D. Jurišić, specialna pedagoginja. 
  
GRADIVO:  
- Knjiga: Ocena funkcije vedenja in program podpore za otroke z avtističnimi motnjami  
  (Jurišić, 2023). 
-  Knjižica Vedenjski izbruhi (Jurišić, 2021). 
 

KOTIZACIJA: 287 €  
V ceno kotizacije je vključeno: 4x predavanje po 5 ur; delavnice so brezplačne, za motivirane 
udeležence seminarja (8 ur delavnic in 6 ur za naloge). Po zaključenem seminarju prejmete 
potrdilo o izobraževanju. V kotizacijo sta že všteti obe gradivi: knjiga Ocena funkcije vedenja in 
program podpore za otroke z avtističnimi motnjami (Jurišić, 2023) ter knjižica Vedenjski izbruhi 
(Jurišić, 2021); cena obeh gradiv je 47€. Prav tako je 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 četrtka, 2. marca 2023, od 12.00 ure naprej. Predlagamo, da se 
prijavite čim prej, saj hitro zapolnimo vsa mesta (tudi v enem dnevu). Prijavite se preko 

spletnega obrazca: https://1ka.arnes.si/a/46865b9c  
Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, kje ste zaposleni, kdo je plačnik 
seminarja, naziv/ime plačnika, naslov plačnika, davčna številka plačnika, ali je plačnik seminarja davčni 
zavezanec. Ob prijavi označite tudi ali se prijavljate le na seminar ali tudi na delavnice. 
Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, naše 
povratno sporočilo (iz e-naslova Arnes-1KA). 
________________________________________________________________ 
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 
pika@centerjanezalevca.si                                                                       
ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Ajda Predalič, koordinatorica v IC Pika).  
Osnovne informacije je pripravila Ajda Predalič , koordinatorica v IC Pika, februar 2023. 


