
  

 

 
 
 
 
 

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 
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Center za izobraževanje, rehabilitacijo,  
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Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana 

 
Tel.: 01 2442 750 

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

Več informacij 
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Cilj projekta znotraj 2. skupine: 
 Svetovati, izobraževati, informirati ter nuditi 

podporo družinam. 
 Izvajati dodatno strokovno pomoč z vidika 

potreb otrok in mladostnikov. 
 Omogočiti neposredno delovno izkušnjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivnosti za podporo otrokom in 
mladostnikom s slepoto ali 
slabovidnostjo ter primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja (v 
nadaljevanju PPPU) 
 
 Obravnava na domu za otroke s slepoto ali 

slabovidnostjo v zgodnji obravnavi so 
namenjene predšolskim otrokom in njihovim 
staršem. Z obravnavami smo pričeli v šolskem 
letu 2018, vsako leto smo vključili vsaj 4 
družine, pri vsaki od njih je bilo izvedenih 20 
ur. Družine so bile izbrane na podlagi začetne 
ocene in potreb družin. 
 

 Dodatna strokovna podpora otroku ali 
mladostniku s slepoto ali slabovidnostjo 
na osnovi celostne ocene je bila v šolskem 
letu 2019/2020 v obsegu 10 ur izvedena na 
osnovi celostne ocene. Izvedena je bila z 
otrokom, ki v odločbi nima dodatne strokovne 
pomoči tiflopedagoga, vendar jo je, glede na 
celostno oceno, potreboval. V ta namen je bil 
zapisan in izveden individualiziran program. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Dodatna strokovna pomoč za otroke in 
mladostnike s PPPU: 
 

o 30-urni tečaj računalništva: 
povpraševanje po tečaju je bilo veliko, 
zato smo se odločili, da dodatno 
ponudimo tudi plačljiv tečaj 
računalništva. Več informacij 
na http://strokovnicenter.splet.arnes.si/
razsirjen-kurikul/tecaj-racunalnistva-2/; 
 

o 15-urni tečaj razvijanja bralnih veščin, 
 

o delavnica veččutnega učenja, 
 

o izposoja specialnih pripomočkov. 

  
 
 
 
 

 

 

 Tabori, tečaji in terapije: 
o tematski tabor za dvig socialnih 

kompetenc za srednješolce s slepoto 
ali slabovidnostjo, 

 
o 10-urni tečaj za zadnjo triado in 

srednješolce. Posnet je bil tudi kratek 
film: Kdo sem in kam grem. 
http://strokovnicenter.splet.arnes.si/sve
tovanje-in-izobrazevanje/skotopicni-
sindromsindrom-helen-irlen/video-
posnetki/video-kdo-sem-in-kam-grem/, 

 
o taktilna senzibilizacija za srednješolce 

s slepoto ali slabovidnostjo. 
 

 Omogočiti delovno izkušnjo 
dijaku/študentu: 
o vzpostavitev nabora delovnih 

organizacij in priprava delovnega 
okolja, 

 
o delovna izkušnja za en dan, 
 
o delovno izkušnjo v  
        Centru IRIS. 
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