
IC Pika, Zemljemerska ul. 7, Ljubljana │E-mail:pika@centerjanezalevca.si │T 01 43 42 360│www.icpika.si 

 

Ljubljana, 27.2.2023 
 

POROČILO SEMINARJA 
IGRA KOT RUTINA IN OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI- 21. 2. 2023 

 
 

1. INFORMACIJE O IZVEDBI SEMINARJA 
 
V izobraževalnem centru Pika smo imeli v torek, 21.2.2023, 8 urni seminar Igra kot 
rutina in otroci s posebnimi potrebami. Vabljeni so bili izvajalci zgodnje obravnave. Na 
seminarju je bilo 21 udeležencev.  
 

2. PROGRAM SEMINARJA 
 
Osrednji temi seminarja sta bili družine otrok s posebnimi potrebami in igra, ki se v 
vsakodnevnih rutinah pojavlja kot značilna rutina dneva, hkrati pa je vključena v večino 
drugih dnevnih rutin. Osredotočili smo se na 3 vidike igre: kako učimo igralne veščine, 
kako preko igre poučujemo specifične veščine in igro kot krepitelj. V seminar smo 
vključili tudi posnetke, fotografije, vaje in opise iz prakse na področju zgodnje 
obravnave. 

3. REZULTATI EVALVACIJSKE ANKETE 

Udeleženci so z evalvacijskim vprašalnikom podali svoje mnenje o seminarju s  
pomočjo lestvice: 1 - zelo slabo, 5 – odlično. 

Organizacija seminarja: 4,9 
Izbor vsebin seminarja: 4,7 
Izbor vsebin za delavnice: 4,7 
Seminar v celoti: 4,8 

 
Vprašanji na katera so udeleženci odgovorili pisno: 
1. Kaj bi želeli posebej pohvaliti: 
Predavateljico: strokovna, inovativna, suverena, realna, prijetna, posluša, doživeto 
podana vsebina; Vsebina: osebne izkušnje in praktični primeri, primeri iz prakse, 
možnost deljenja izkušenj, veliko praktičnih izkušenj in konkretnih primerov dobre 
prakse, veliko primerov/izkušenj iz prakse; Tema: zanimiva tema, zelo zanimivo in 
nadzorno ter podprto s konkretnimi primeri iz prakse, praktična naravnanost s 
teoretičnimi izhodišči; Organizacijo: hrana, prostor, celoten seminar, upoštevanje urnika. 
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2. Kaj bi lahko bilo tudi boljše: 
Več primerov pri mlajših otrocih; velikost pisave na PPtju; parkirišče; manj informacij v 
prvem delu in več skupnega komentiranja posnetkov oz. debata o primerih iz prakse; 
daljši praktični del, da bi imeli še več časa za svoje izkušnje, vprašanja ipd.; počasnejši 
tempo; več časa za debato. 
 
Slušateljicam se iskreno zahvaljujemo za udeležbo na seminarju, aktivno sodelovanje 
pri delavnicah in razpravi ter mnenja na evalvacijskih vprašalnikih. 
 
 
 

Zapisala: Andreja Konda, predavateljica 
Oblikovanje: Ajda Predalič, koordinatorica v IC Pika 

 
 
 


