Center IRIS
Center za izobraževanje, rehabilitacijo,
Inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (01) 2442-750
Evidenčna številka: 6009-31/2018/2
Datum: 24. april 2019

Strokovna konferenca z mednarodno udeležbo:

»Celostna obravnava, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z
okvaro vida – srečanje strokovnjakov« ob 100. obletnici šole za slepe in
slabovidne na Slovenskem.
PROGRAM
Četrtek, 16. maj 2019

8.00–9.00

Prihod in registracija udeležencev (Ministrstvo za infrastrukturo)

9.00–11.00

Otvoritev konference:
 Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS
 Pozdrav Martine Vuk, državne sekretarke na Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport
 Pozdrav in predstavitev dela na konferenci: mag. Nina Čelešnik Kozamernik, Center
IRIS
 Predstavitev referatov predavateljev centrov:
- Katjuša Koprivnikar, Predstavitev Centra IRIS, Slovenija,
- Radmila Laban, Prilagoditev šolskega okolja in metod dela z otroki z več
motnjami v šoli "Veljko Ramadanović", Srbija,
- Silvija Pucko, Znanstveno utemeljena, objektivna funkcionalno usmerjena in
merljivo evaluirana praksa, MURID, Hrvaška
- Azur Kuduzović in Sadat Kovacević, Centar za slijepu i slabovidnu djecu i
omladinu Sarajevo, 72 let delovanja, Bosna in Hercegovina.
- M. sc. Xhavit Kastrati, Predstavitev centra za slepe in slabovidne Xheladin
Deda iz Peći, Qendra Burimore për mësim dhë këshilim "Xheladin Deda" Pejë,
Kosovo
 Predavanje strokovne uvodničarke: doc. dr. Aksinja Kermauner, Pedagoška
fakulteta, Univerza na Primorskem: Ljubezen na prvi dotik

11.00–11.30

Odmor za kavo (Center IRIS)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

11.30–13.30

Predstavitev referatov:

1. skupina
Zbornica,
I. nad.

2. skupina
Kulturna
dvorana,
pritličje

11.30 –
12.00

Tanja Šupe,
prof. rehab., spec. za
zg. pos. v izobr.
rehab., dipl. bibl.
Tipna slikanica kot
okno v svet
OŠ Pećine, Reka

Matjaž Lužnar, univ.
dipl. ing. strojništva
Risalna deska za
slepe
Šolski center Škofja
Loka

12.10 –
12.40

Klara Vester,
prof. razrednega
pouka
Izkušnja učiteljice pri
všolanju slepe
deklice v OŠ
OŠ Dr. Vita
Kraigherja

12.50 –
13.20

Karmen Deželak,
dipl. prof. ang. j. s
knjiž. in prof. soc.
Vloga razrednika pri
socialni vključenosti
slepe učenke v
razredno skupnost
OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice

13.30–14.30

Odmor za kosilo

14.30–16.30

Predstavitev referatov:

1. skupina
Zbornica,
I. nad.

14.30 –
15.00

Janja Hrastovšek,
mag. prof. spec. in
reh. ped., tifloped. in
spec. uč. tež.
Pomembna področja
v procesu začetnega
opismenjevanja v
brajici
Center IRIS

Mag. Ana Tušek
Vsi drugačni, vsi
skupaj
OŠ Poljane

Doc. dr. Sonja
Alimović
Zgodnja obravnava
za starše otrok z
okvaro vida
Zagreb

2. skupina
Kulturna
dvorana,
pritličje
Jasna Koritnik, prof.
razrednega pouka
Kdo se boji črnega
moža? Nihče! Kaj pa
slepe deklice?
OŠ Antona Aškerca
Rimske Toplice

3. skupina
Pionirska soba,
pritličje

4. skupina
Računalniška
učilnica,
II. nad.

Anja Ponikvar, prof.
mat. in teh.
Algoritmi pisnega
računanja za slepe
učence
Center IRIS

Dragana Žunič, dipl.
def., tiflolog
Združena pozornost:
kako jo lahko
prepoznamo pri
slepih in slabovidnih
dojenčkih in malčkih
Center IRIS

Marija Repe
Kocman,
prof. geo. in ruš.
Vrt čutil kot prostor
ozaveščanja o
slepoti in
slabovidnosti
Center IRIS

Doc. dr. Bojana
Globačnik
Strokovni center za
slepe in slabovidne
otroke 2004–2019

Deja Tratnik,
prof. razrednega
pouka in
Atis Mei,
ekon. teh. in soc.
osk.
Varen trikotnik
OŠ Prežihovega
Voranca, Jesenice

Grega Hribar,
dipl. fizik
Martin Buber in
matematika
Center IRIS

3. skupina
Pionirska soba,
pritličje
Iva Habjan,
mag. prof. spec. in
reh. ped., tifloped. in
spec. uč. tež.
Pomen izkustvene
delavnice pri inkluziji
učencev s slepoto ali
slabovidnostjo
Center IRIS

4. skupina
Računalniška
učilnica,
II. nad.
Helena Skaza Birk,
prof. matematike
Vključevanje
slabovidnih dijakov v
mednarodni projekt
Šolski center
Slovenske Konjice
– Zreče

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

15.10 –
15.40

Aljoša Vodeb,
spec. ped. in log.
Šolanje in poklicna
pot slabovidnih
učencev na OŠ
Šmarje pri Jelšah
OŠ Šmarje pri
Jelšah

Mag. Nevenka
Gričar
Senzorne izkušnje
vodijo osebo z
okvaro vida k
lahkotnejšemu
vključevanju v
vsakdanje aktivnosti
Zdravstvena
fakulteta Ljubljana

Gašper Tanšek,
prof. švz
Socialna vključenost
slepih in slabovidnih
– Primeri dobre
prakse na področju
športa
Center IRIS

Tanja Rudolf,
mag. pomoči z
umetnostjo
Pomoč z likovno
umetnostjo
kot podpora
slabovidnim
otrokom v inkluzivnih
šolah
Center IRIS

15.50 –
16.20

Dr. Andreja Kozmus
Zaznava, usmeritev
in delo
šolske svetovalne
službe s slabovidno
učenko in z dvema
učencema s
skotopičnim
sindromom na veliki
osnovni šoli v
Sloveniji
OŠ Šmarje pri
Jelšah

Mag. Alenka
Plemelj
Mohorič
Delovno terapevtska
obravnava otrok in
mladostnikov z
okvaro vida
Zdravstvena
fakulteta Ljubljana

Katjuša
Koprivnikar,
ravnateljica
Centra IRIS
Vloga Centra IRIS v
procesu
ustvarjanja
inkluzivnega okolja
Center IRIS

Mag. Irena Demšar
Socialna vključenost
slabovidnega učenca
s cerebralno paralizo
v 4. razred redne
osnovne šole
OŠ Alojzija Šuštarja

16.30–17.00
17.00–18.00

Odmor za kavo
Sklepne misli 1. dne in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Petek, 17. maj 2019
8.00–9.00
9.00–11.00

Prihod in registracija udeležencev (Ministrstvo za infrastrukturo)
Otvoritev 2. dne:
 Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS
 Predavanje strokovnih uvodničark: dr. Ksenija Stanimirov, Socialna vključenost
odraslih osoba z okvaro vida, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju,
Univerzitet u Beogradu in dr. Marija Anđelković, Socialni razvoj otrok z okvaro vida,
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
 Predstavitev dela na konferenci in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik,
Center IRIS

11.00–11.30

Odmor za kavo (Center IRIS)

11.30–13.30

Predstavitev referatov:

1. skupina
Zbornica,
I. nad.

11.30 –
12.00

2. skupina
Kulturna
dvorana,
pritličje

3. skupina
Pionirska
soba,
pritličje

4. skupina
Računalniška
učilnica,
II. nad.

Mag. Nina Čelešnik
Kozamernik
Strokovni center za
Jasmina Oblak,
Anja Ponikvar,
celostno podporo
Jera Svetek,
prof. soc. in nem. j.
prof. mat. in teh.
otrokom in
Osebni pogled na
prof. likovne umetnosti Geometrija za slepe
mladostnikom z
vlogo spremljevalke
Skupaj za dostopnost
in slabovidne
okvaro vida ter
slepe učenke od 1. do
do
učence: priložnost
otrokom in
3. triletja
kulturne dediščine
za učenje učencev
mladostnikom s
OŠ Antona Aškerca
Center IRIS
in učiteljev
primanjkljaji na
Rimske Toplice
Center IRIS
posameznih področjih
učenja
Center IRIS

12.10 –
12.40

Dr. Mateja Maljevac
Spodbudno igralno
okolje za otroke z
okvaro vida
Center IRIS

12.50 –
13.20

Ana Mohorko,
mag. prof. spec. in reh.
ped., tifloped. in spec.
uč. tež.
Tiflopedagoško
načrtovanje prehoda
učencev z okvaro vida
v osnovno šolo
Center IRIS

Marija Repe
Kocman,
prof. geo. in ruš.
Prilagajanje
tekmovalnih pol za
slepe in slabovidne
Center IRIS

Brigita Kosi,
dipl. def. in
Janja Hrastovšek,
Karolina Doltar, dipl.
mag. prof. spec. in
soc. delavka in
reh. ped., tifloped. in
specialistka ZDT
spec. uč. tež.
Koraki k samostojnosti
Stereotipna vedenja
Zveza društev slepih
Center IRIS
in slabovidnih
Slovenije

Anja Hočevar,
ekonomski tehnik
Izkušnja inkluzije in
skrbi staršev
Center IRIS

Monika
Randjelović,
Nina Schmidt,
dipl. vzg.
Načini prilagajanja
prof. lik. um.
učnega materiala in
Likovna umetnost –
izdelava taktilnih
poučevanje in terapija
didaktičnih gradiv za
na Centru IRIS
potrebe pouka slepe
Center IRIS
učenke na razredni
stopnji

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

OŠ Antona
Aškerca Rimske
Toplice
13.30–14.30

Odmor za kosilo

14.30–15.15

Delavnici:

1. skupina,
Vrt čutil Centra IRIS
Marija Repe Kocman, prof. geo. in ruš.,
Center IRIS
Vrt čutil

14.30 –
15.15

15.45–17.25

2. skupina,
Kulturna dvorana, pritličje
Ana Mohorko, mag. prof. spec. in reh. ped.,
tifloped. in spec. uč. tež., Center IRIS
Batesova metoda sproščanja oči

Predstavitev referatov (Ministrstvo za infrastrukturo):

15.45 –
16.15

Martina Sedlar, Mali dom, Hrvaška
CVI – od ocene do obravnave

16.20 –
16.50

Mag. Nina Čelešnik Kozamernik, Center IRIS
Vida ne moremo povrniti, lahko pa omogočimo lažje gledanje (sindrom Irlen)

16.55 –
17.25

Katjuša Koprivnikar, ravnateljica, Center IRIS
Vpliv razširjenega kurikula na kvaliteto življenja slepih in slabovidnih

17.25–17.30

Kratek odmor

17.30–18.00

Sklepne misli 2. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
Zaključek: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

