
  

 

 
 
 
 

Center IRIS – Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 
slabovidne izvaja projekt z naslovom Strokovni 

center za celostno podporo otrokom in 
mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in 

mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. 

 
V okviru projekta se izvajajo dejavnosti, s 

katerimi bomo nadgradili in razširili področja 
strokovne pomoči vsem uporabnikom in 

širšemu okolju. 
 

Dejavnosti projekta se delijo v 4 sklope (Celostna 
ocena, Razširjeni kurikul, Svetovanje in 

izobraževanje, Strokovni center) in so namenjene 
povečanju samostojnosti, usposobljenosti, 

socialne vključenosti, zdravju otrok in 
mladostnikov z okvaro vida, hkrati pa vplivajo na 

boljše razumevanje okolja o potrebah oseb z 
okvaro vida. 

 
Aktivnosti se zaokrožajo v celoto in se 

kontinuirano izvajajo v življenjskih obdobjih: od 
rojstva do vstopa na trg delovne sile. 

 
 

Vir fotografij: arhiv Centra IRIS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Center IRIS 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo,  

inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana 

 
Tel.: 01 2442 750 

E- naslov: mreza.centrov@center-iris.si 
 

Več informacij 
http://strokovnicenter.splet.arnes.si 

Facebook: Center IRIS 
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Cilj projekta znotraj 4. skupine  
Ugotoviti učinkovitost in primernost organizacije 
za izvajanje dejavnosti strokovnega centra. 
 

 

 

 

 

 

Razvoj, izdelava in izposoja 
didaktičnih pripomočkov ter 
prilagajanje in tiskanje gradiv v 
brajico 
 Prilagajanje in tiskanje učnih gradiv v 

brajico.  
 Prilagajanje tekmovalnih pol. 
 Prilagajanje in izdelava tipnih slikanic. 
 Razvoj, izdelava in izposoja prilagojenih 

didaktičnih pripomočkov. 
 Izdelava prilagojenih zemljevidov. 
 Izdelava in posodabljanje katalogov igrač, 

opreme in didaktičnih pripomočkov za 
izposojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delovanje strokovnega centra 
• Koordinacija in vodenje projekta 
• Izobraževanje strokovnega kadra 
• Vzpostavitev informacijske točke za otroke 

in mladostnike, starše, strokovno javnost in 
širšo javnost postavitev spletne strani 
strokovnega centra, zbiranje in urejanje 
informacij, vzpostavitev info točke: dodajamo 
ves čas nove, obširne informacije, novosti … 
Priprava in izdaja publikacij (predstavitvenih, 
strokovnih). 

• Ozaveščanje in izobraževanje širše družbe  
• Sodelovanje z različnimi ustanovami: 

fakultete, šole, vrtci, šola za ravnatelje, Zveza 
društev, medobčinska društva, Očesna klinika; 
Inštitut za skotopični sindrom/Irlen klinika 
Slovenija, FamilyLab 

• Nakup strokovne literature 

 
Strokovni center v številkah do 
junija 2020 

Število Skupaj 
Vključenih otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami 368 

Vključenih posameznikov 358 

Strokovnih delavcev, vključenih v 
izvajanje strokovnih nalog znotraj 
projekta Strokovni center 

8 

Izvedenih izobraževanj 60 

Udeležencev na izobraževanjih 703 

Podpisanih dogovorov s 
sodelujočimi vzgojno-
izobraževalnimi zavodi ali drugimi 
institucijami 

64 

Prilagojenih strani v brajici 3292 

Strani običajnega tiska 1212 

Tipnih slikanic 10 

Učencev in dijakov, ki so tekmovali 169 

Prilagojenih tekmovanj 52 

Različnih prilagoditev tekmovanj 125 

Izdelanih pripomočkov 30 

Prilagojenih zemljevidov 8 

Naročenih zemljevidov za 
slabovidne 30 

Razdeljenih brošur Strokovnega 
centra 1888 

Kupljene strokovne literature 20 
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