
  

 

 
 
 
 
 

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 in 
 www.pexels.com 
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Več informacij 
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CILJI SKUPINE RAZŠIRJENI 
KURIKUL: 
1. Svetovati, izobraževati, informirati ter 

nuditi podporo družinam. 
2. Izvajati dodatno strokovno pomoč z vidika 

potreb otrok in mladostnikov. 
3. Omogočiti neposredno delovno izkušnjo. 
 
 

 

AKTIVNOSTI ZA PODPORO 
OTROKOM IN MLADOSTNIKOM S 
PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH UČENJA (V 
NADALJEVANJU PPPU) 

30-urni tečaj računalništva 
Tečaj je namenjen otrokom s PPPU, ki bi jim 
veščine hitrega 10-prstnega tipkanja in 
organiziranja datotek na računalniku, 
pomagale pri hitrejšem in učinkovitejšem 
sledenju pouka. Največji poudarek je na 
učenju 10-prstnega tipkanja, hitrosti zapisa 
in organiziranju in urejanju datotek na 
računalniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

15-urni tečaj razvijanja bralnih veščin 
Delavnice razvijanja bralnih veščin so namenjene 
otrokom s PPPU, ki imajo težave na področju 
branja in bralnega razumevanja. Na delavnice na 
leto sprejmemo 5 otrok, katerim namenimo 15 
pedagoških ur pomoči za premagovanje 
primanjkljajev na področju branja. Znotraj ur 
strmimo predvsem k izboljšanju bralne hitrosti, 
samoposlušanju in samopopravljanju napak pri 
branju, zmanjševanju odpora do branja in krepitvi 
slušnega in vidnega spomina. 

 
Delavnica veččutnega učenja 
Vsako leto imajo otroci s PPPU možnost priti 
na delavnico veččutnega učenja, na kateri 
učenci izkusijo določeno temo skozi vsa 
čutila. Delavnica poteka v popoldanskem 
času na Centru IRIS. Vsako leto se tema 
delavnice spremeni. 
 

Izposoja specialnih pripomočkov 
Za lažje premagovanje primanjkljajev je 
možna izposoja specialne opreme. Za 
pridobitev specialne opreme je vzpostavljen 
protokol: ocena funkcionalnosti vida, ocena 
in priporočilo vrste specialne opreme, podpis 
dogovora in vloge za izposojo specialne 
opreme ter izobraževanje/usposabljanje 
šolskega kadra za delo s specialno opremo.  
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