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Alenka Lin Vrbančič Simonič  je univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja z zaključenim 

dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem za področji specialne in rehabilitacijske pedagogike ter socialne 

pedagogike. Od leta 2000 se kontinuirano izobražuje in deluje na področju pomoči z umetnostjo, 

integrativne umetnostne terapije  in plesno - gibalne psihoterapije. Je  specialistka pomoči z umetnostjo 

in plesno - gibalna psihoterapevtka registrirana pri Združenju plesno - gibalnih terapevtov Slovenije. 

Ima 25 let delovnih izkušenj pri delu z različnimi ciljnimi skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje 

in izobraževanja, duševnega zdravja in psihosocialne rehabilitacije. Kot prostovoljka, redno zaposlena in 

zunanja strokovna sodelavka je v letih 1995 do 2010 delovala pod okriljem različnih ustanov (Slovensko 

društvo hospic, Šent- Slovensko združenje za duševno zdravje, Center za socialno delo Ljubljana, Dijaški 

dom Ptuj, Mladinski dom Maribor). Kot izvajalka dodatne strokovne pomoči ter ustvarjalno-terapevtskih 

delavnic je sodelovala tudi z različnimi OŠ ter vzgojnimi ustanovami. Sodelovala je tudi s timi  psihiatričnih  

oddelkov/ bolnišnic in z URI SOČA.   

Od leta 2011 je zaposlena v Vrtcu Ivana Glinška Maribor kot svetovalna delavka. V okviru svojega dela 

izvaja različne preventivne dejavnosti, tudi oblike neposredne pomoči otrokom. Dejavnosti pomoči z 

umetnostjo in plesno-gibalno terapevtska znanja vključuje v izvajanje igralnih uric in igralnih intervencij, 

kje v okviru zgodnje obravnave združuje prvine preventivnega dela in celostne pomoči otrokom in 

njihovim družinam.  Vključuje  se v delo z otroki s posebnimi potrebami in le - to tudi koordinira ter vodi 

strokovne skupine.  Svetuje staršem in vzgojiteljicam, sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji dela v vrtcu ter 

predlaga strokovne rešitve in izboljšave. Koordinira in izvaja tudi  izobraževanja za strokovne delavce in 

starše. Je članica Aktiva svetovalnih delavk mariborskih vrtcev, ki deluje pod okriljem Skupnosti 

mariborskih vrtcev. Sodeluje tudi z različnimi  strokovnimi službami kot so: Mobilna spec. ped. služba pri 

OŠ G. Šiliha, Center za sluh in govor Maribor, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, 

Zdravstveni dom Maribor – Razvojna ambulanta, Dispanzer za predšolske otroke,  Center za socialno delo 

Maribor, Uri  Soča in drugi.  

Kot direktorica in strokovna vodja se v Inštitutu IZIS  prednostno posveča izvajanju plesno-gibalne 

psihoterapije,  izvajanju psihosocialne pomoči in razvoju preventivnih programov. Plesno-gibalno 

psihoterapijo izvaja z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami, prav tako z odraslimi  posamezniki in  

skupinami. 2019 je pri dr. Suzi Tortora (ZDA) zaključila  dodatno specialistično izobraževanje iz plesno - 

gibalne psihoterapije za delo z majhnimi otroki in njihovimi družinami. V okviru RAIP,  Beograd, je 2018 

zaključila uvodno izobraževanje iz analitične psihologije. Od 2018 je pod vodstvom Cvijete Pahljina 

vključena v študij logoterapije.  

Svoje delo opravlja pod redno supervizijo  - glede na razpon in potrebe svojega dela pri različnih 

supervizorjih. V obdobju od 2011 do 2020 pri Marinki Bečela in Heliodorju Cvetku (oba Svetovalni center 

za otroke, mladostnike in starše),  za področje plesno-gibalne psihoterapije/umetnostnih terapij  pri Celine 

Butte, Suzi Tortora in od 2019 pri Aleksandri Schuller. Za svoje delo se redno izobražuje in izpopolnjuje.  

Je avtorica strokovnih člankov in predavateljica, kot aktivna udeleženka se redno s udeležuje strokovnih 

posvetov in tudi mednarodnih konferenc  


