
    
 

EVALVACIJA IZVEDNIH PREDAVANJ ZA LETO 2018 

Predavanja za strokovne delavce 

 

NaslovI: AVTIZEM, IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN OPP, KORAK V SREDNJO ŠOLO, SENZORNA 
INTEGRACIJA, UČNA ORODJA ZA OTROKE Z ZZTM. 

Število udeležencev: 84 

 

Vprašanje Povprečna 
ocena [1-5] 

Odstotek 
[%] 

1. Kako ste bili zadovoljni z vsebino predavanja?                  5  

2. Kako ste bili zadovoljni z izvedbo predavanja?                 4  

3. Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin?               4  

4. Ali vam bodo pridobljene informacije koristile pri vašem delu z 
otroki / mladostniki?   

4  

5. Kako pogosto se udeležujete strokovnih izobraževanj?    

a. Nikoli                                                                                                                                                                                                                                                    0 

b. Občasno                                                                                                                                        11 

c. Redno                                                                                                                89 

6. Katere od naštetih predavanj oz. delavnic bi si želeli v prihodnje 
obiskati?  

  

a. predavanja strokovnjakov za strokovne delavce o splošnih 
značilnostih posebnih potreb otroka, 

 34 

b. predavanja strokovnjakov za strokovne delavce o značilnostih 
določene skupine otrok / mladostnikov s  posebnimi potrebami  
(disleksija, avtizem, dispraksija, ……)  

 73 

c. predavanja o ustreznih strategijah poučevanja otrok s posebnimi 
potrebami in prilagoditvah pri poučevanju in ocenjevanju 

 67 

d. predavanja o oblikovanju individualiziranih načrtov za otroke / 
mladostnike s posebnimi potrebami  

 46 

e. pridobiti poglobljena znanja o posamezni metodi ali pristopu   62 

f.  individualno svetovanje za posameznega otroka / mladostnika   23 

g. ne želim si izobraževanja  0 

h. drugo:   0 

7. Kaj ste danes izvedeli, kar še niste vedeli?  
- kakšni so ustrezni pristopi za učence z ADHD 
- posebnosti otroka z avtizmom 
- kakšna je ustrezna pomoč otroku z avtizmom 
- na kakšen način se lotiti načrtovanja dela pri otrocih s PP 
- znanki za prepoznavanje določenih otrok s PP 
- kako otrok z avtizmom doživlja okolje 
- veliko konkretnih napotkov za delo otrok s PP 
- potrditev svojega dela 
- nazorni pogled na težave 
- podatki pomembni pri sestavljanju IP-jev 
- podrobnosti , posebnosti pet-stopenjske pomoči 

  



- praktični prikazi pomoči otrokom z različnimi primanjkljaji 
- poglobitev znanja o otrocih s PP in prilagoditvami 
- uporabne vaje za ISP in pouk 
- uporaba didaktičnih pripomočkov glede na specifike otroka 
- veliko novega in uporabnega znanja 
-  

8. Bi nam želeli  kaj sporočiti? 
- predavanje dalo moči in potrdilo, da delamo učitelji prav 
- odlična predstavitev s sproščeno predavateljico, ki ima veliko znanja  
- zahvala za strokovno predstavitev, pripravljenost in bogato znanje 
- največ koristijo prikazi konkretnih primerov 
- nujno potrebno več takšnih izobraževanj 
- uporabni nasveti 
- pristopi k motivaciji in koncentraciji 
 

  

                                                                                                 

  

 

  



 
 

EVALVACIJA IZVEDNIH PREDAVANJ ZA LETO 2018 

Predavanja in delavnice za starše 

 

Naslovi: KORAK V SREDNJO ŠOLO, KREPITEV SAMOPODOBE SPODBUJANJA OTROKOVEGA 
RAZVOJA, MOTNJA POZORNOSTI IN KAKO POMAGATI, OD IGRANJA DO BRANJA, OD POSLUŠANJA 
DO BRANJA, PREDPISALNE SPRETNOSTI, UČENJE NA PAMET POŠTEVANKA.  

Skupno število udeležencev: 104 

 

           

Vprašanje Povprečna 
ocena [1-5] 

Odstotek 
[%] 

1. Kako ste bili zadovoljni z vsebino predavanja?                  4  

2. Kako ste bili zadovoljni z izvedbo predavanja? 4  

3. Kako ste bili zadovoljni z uporabnostjo predstavljenih vsebin? 4  

4. Ali vam bodo pridobljene informacije koristile pri vzgoji in 
razumevanju vašega otroka? 

4  

5. Kako pogosto se udeležujete izobraževanj pripravljenih v šoli, v 
katero je vključen vaš otrok?  
 

  

a. Nikoli  0 

b. Občasno  38 

c.  Redno  62 

6. Katerih izobraževanj – srečanj, se udeležujete :   

a. Sveta staršev / Sveta šole (predstavitve, predavanja)  12 

b. Roditeljskih sestankov  87 

c. Govorilnih ur  94 

d. Odprte učne ure oz. obravnave  0 

e. Prireditev, izletov, piknikov  43 

f. Pri medsebojnih pisnih obveščanjih  16 

g. Pri informacijah po telefonu  32 

h. Pri obiskih na domu  0 

i. Okroglih miz  0 

j. Šole za starše oz. predavanj  48 

k. Skupine za samopomoč  3 

l. Drugo:  0 

7. Kolikokrat se v povprečju s pripombami, idejami, predlogi 

obračate na strokovne delavce ustanove, v kateri je Vaš otrok?  

  

a. Nikoli  38 

b. Redko (do 1x na mesec)  46 

c. Včasih (do 1x na teden)  14 

d. Pogosto (večkrat na teden)  2 

8. Katere od naštetih predavanj oz. delavnic bi si želeli v prihodnje   



obiskati?  

a. Predavanja strokovnjakov za starše o značilnosti posebnih potreb 

otroka 

 16 

b. Predavanja o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami  35 

c. Individualno svetovanje o vzgoji in izobraževanju otroka  54 

d. Sproščeno druženje z drugimi - starši  32 

e. Športna vadba za otroke in starše  18 

f. Ustvarjalne delavnice za otroke in starše (kvačkanje, šivanje, 

pletenje, kuhanje, ustvarjanje iz različnih materialov) 

 7 

g. Strokovna podpora pri učenju z otrokom, učencem, dijakom s PP  9 

h. Drugo:   0 

9. Katere osebnostne lastnosti, spretnosti, sposobnosti, znanja 

strokovnih delavcev so po vašem mnenju najpomembnejše za dobro 

komunikacijo in sodelovanje s starši? 

- prijaznost, odprtost 

- razumevanje otrokovih težav 

- poslušanje otroka, strokovnost  

- timska organizacija  

- dobra volja 

- odprta komunikacija s starši 

- prepoznavanje otrokovega potenciala 

- empatija in sposobnost slišati otroka 

- doslednost, znanje in izkušnje 

  

10. Bi nam želeli še kaj sporočiti? 

- predavateljica, ki ve kaj govori 

- preproste in zanimive vaje za koncentracijo 

- pohvala predavateljici 

- veliko konkretnih napotkov za spodbujanje pozornosti 

- največ koristi dajejo predavanja, kjer starši dobimo konkretne 

napotke za delo in govorijo iz izkušenj 

  

 

 

                                                                                                                                        Pripravila: 

                                                                                                                                        Melita Bubik 


