
 

PECS NIVO 2  
Dvodnevni seminar druge stopnje po metodi PECS 

kraj: OSNOVNA ŠOLA ROJE, KETTEJEVA  15, DOMŽALE 
 

datum: 20. in 21. februar 2020 
 

trajanje: 8:30 – 16:30 
 

Osnovna šola Roje PRVIČ organizira dvodnevno 

izobraževanje po PECS metodi druge 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, certifikat o opravljenem izobraževanju ter 

prigrizki. Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku.  

Za udeležbo na nadaljevalnem seminarju je potrebno opraviti 

izobraževanje prve stopnje PECS.  

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

na pecs.roje@gmail.com  
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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.  

 

Nadaljevalno izobraževanje po PECS metodi omogoča vpogled v strategije učenja 

zahtevnejših jezikovnih konceptov vezanih na slovenski jezik. Na izobraževanju bomo 

podrobneje spoznali vse faze PECS protokola. Naučili se bomo analizirati težave pri 

implementiranju PECS metode v različnih strukturiranih in nestrukturiranih okoljih. Skupaj 

bomo iskali rešitve pri vsakodnevnih izzivih, ki jih srečujemo pri uporabi PECS. Nekaj 

časa bo namenjenega tudi reševanju konkretnih primerov, s katerimi se srečujemo pri uporabi 

PECS metode.  

 

 

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

