
 

PECS NIVO 1 
Dvodnevni seminar prve stopnje po metodi PECS 

kraj: OSNOVNA ŠOLA ROJE, KETTEJEVA  15, DOMŽALE 
 

datum: 18. in 19. februar 2020 
 

trajanje: 8:30 – 16:30 
 

Osnovna šola Roje ponovno organizira dvodnevno 

izobraževanje po PECS metodi prve stopnje! 

 

Izobraževanje bo v prostorih šole na naslovu Kettejeva 15, 1230 Domžale, 

predavali pa bosta licencirani izvajalki usposabljanj PECSa, Eleana Logotheti in 

Eleni Skouris, iz podjetja Pyramid Educational Consultants UK Ltd. 

Cena:  Prijave do 20. 12. 2019 – 280 evrov,  prijave po 20. 12. 2019 – 300 evrov. 

V ceno so vključena predavanja, priročnik PECS in CD, certifikat o opravljenem 

izobraževanju ter prigrizki. Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku.  

Za več podatkov in prijavnico pokličite na številko 031 257 734 ali napišite mail 

na pecs.roje@gmail.com  

                                    

mailto:pecs.roje@gmail.com


 

VEČ O PECS IZOBRAŽEVANJU:  

Sistem PECS (Picture Exchange Communication System) je sistem komunikacije, ki namesto 

govora uporablja slike in je primeren za vse, ki nimajo razvitega govora oziroma ne morejo 

uporabljati govora za ustvarjanje interakcije. Metoda temelji na raziskavah in znanstveno 

podkrepljenih dokazih o učinkovitosti. Učenje PECS komunikacije je razdeljeno na 6 zaporednih 

faz, kjer terapevt otroka z motivatorji in manipulacijo okolja spodbuja k interakciji in 

samostojnemu izražanju.  

Metodo PECS lahko uporabljajo le osebe, ki so za to ustrezno usposobljene.  

Izobraževanje PECS Nivo 1, ki ga organizira OŠ Roje, bo potekalo na interaktiven način. 

Razložili bomo učenje spontanih zahtev po komunikaciji ter se nato urili v razvijanju 

komunikacijskih funkcij posameznikov s težavami na govornem področju kot npr. odgovori na 

vprašanja in komentiranje. Preko uporabe Piramidnega pristopa učenja in PECS protokola 

bomo postopoma spoznali potek šestih faz PECS protokola, jih praktično preizkusili v skupini 

ter nato spoznali načine, kako novo pridobljeno znanje implementiramo v sam proces lastnega 

dela.  

Na izobraževanju se bomo: 

- Spoznali s strategijami poučevanja komunikacije v razredu 

- Razvijali in se učili ustvarjati prave pogoje in situacije za komunikacijo  

- Implementirali vseh 6 faz PECS s pomočjo vedenjsko analitičnega pristopa 

- Po končanem izobraževanju boste lahko PECS uporabljali v svojem okolju ter vsem vpletenim v 

delo pomagali pri razumevanju pristopa ter uvajanju podporne komunikacije s pomočjo PECS. 

 

Izobraževanje PECS Nivo 1 je prvo v vrsti izobraževanj in omogoča uporabo metode PECS pri 

svojem delu, saj z opravljenim seminarjem udeleženci pridobimo certifikat, hkrati pa je tudi 

prvo izobraževanje, ki je potrebno za nadaljnja strokovna izpopolnjevanja na področju PECS.  

 

Izobraževanje PECS lahko udeleženci uporabimo tudi pri vlogi za napredovanje delavcev v 

vzgoji in izobraževanju v nazive, saj v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji 

in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št.54/02,123/08,44/09 in18/10), seminar prinaša 1 

točko.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5575
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2228
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0767

