
  

 

 
 
 
 

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 

 
Info točka: 

Tel.: 01 2442 750 
E- naslov: mreza.centrov@center-iris.si 

 
Več informacij 

http://strokovnicenter.splet.arnes.si 

Facebook: Center IRIS 
 
 

Vodja projekta: Katjuša Koprivnikar 
Koordinatorica projekta: mag. Nina Čelešnik 

Kozamernik 
 

Vsebino pripravila:  
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Prilagajanje za slepe in slabovidne 
 
Učenci in dijaki uporabljajo pri šolskem delu 
raznovrstna gradiva: 
 

• učbenike različnih založb, 
• delovne zvezke, 
• samostojne delovne zvezke in delovne 

učbenike, 
• učne liste, 
• izhodiščna besedila ali 
• gradiva za preverjanje, utrjevanje in 

ocenjevanja znanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Center IRIS učiteljem in njihovim slepim in 
slabovidnim učencem in dijakom nudi podporo in 
pomoč pri pripravi šolskih gradiv ter tiskanje 
gradiv v brajici.  
 
Prav tako učencem in dijakom nudi možnost 
izposoje prilagojenih učbenikov iz 
učbeniškega sklada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilagajanje za slepe 
Potek prilagajanja gradiv za slepe:  

• šola ali mobilni učitelj posreduje gradivo; 
• gradivo pregledamo in prilagodimo; 
• besedilo pretvorimo v brajico v skladu s 

posodobljenim brajevim zapisom; 
• pretvorjeno besedilo oblikujemo in pripravimo 

za tisk; 
• gradivo natisnemo in posredujemo na šolo (po 

pošti ali preko mobilnega učitelja). 
Pri pripravi preverjanj in ocenjevanj znanja je nujno 
sodelovanje z učiteljem, saj morajo biti vsebine in 
naloge usklajene s cilji, ki jih učitelj preverja in ocenjuje.  
 
Učiteljem tudi svetujemo, kako pripraviti gradiva v 
digitalni obliki.   

  
 
 
 
 
 

 

Slikovno gradivo 
Za slabovidne učence in dijake prilagajamo 
slikovno in kartografsko gradivo: 

• povečamo napise, 
• okrepimo kontraste,  
• (po potrebi) ponovno izrišemo.  

 
Slepim učencem in dijakom pripravljamo 
slikovno gradivo v tipni obliki. Slikovno              
gradivo za slepe je potrebno: 

• poenostaviti, 
• ponovno izrisati in  
• opremiti z zapisom v brajici.  

Tekmovanja 
Učencem in dijakom omogočamo tudi 
sodelovanje na najrazličnejših tekmovanjih. To 
jim omogočimo na način, da predhodno 
poskrbimo za prilagoditev nekaterih tekmovalnih 
pol. Pri tem tesno sodelujemo  
s tekmovalnimi  
komisijami. 
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