
  

 

 
 
 
 
 

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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Oprema 
Center IRIS učencem in dijakom ponuja izposojo 
specialne elektronske opreme za slepe in 
slabovidne: 

• ročne elektronske lupe,  
• namizne elektronske lupe,  
• prenosne računalnike s povečevalnikom 

zaslonske slike,  
• prenosne računalnike z bralnikom 

zaslonske slike,  
• brajeve vrstice,  
• govoreče kalkulatorje in  
• diktafone. 

Za učinkovito uporabo specialne opreme šolam in 
njihovim slepim/slabovidnim učencem/dijakom, 
nudimo podporo in pomoč pri pripravi gradiv. 

Izposoja opreme 
Ko je učenec/dijak osvojil znanje uporabe 
opreme, se izposoja izvede na način: 

• mobilni učitelj poda predlog za izposojo 
opreme za učenca/dijaka; 

• s strani šole, ki jo obiskuje učenec/dijak, 
dobi Center IRIS prošnjo za izposojo 
opreme; 

• oprema se pripravi; 
• izvede se izobraževanje za rokovanje s 

specialno opremo za učitelje (na opremi, 
namenjeni učencu/dijaku); 

• učitelji po izobraževanju prevzamejo 
opremo; 

• ko učenec/dijak zaključi šolanje, se 
oprema vrne v Center IRIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Pri pripravi opreme upoštevamo predloge učitelja 
specialnih znanj. Oprema je pripravljena individualno 
za določenega učenca/dijaka. 
 
Da bi bila gradiva berljiva in uporabna, učiteljem 
svetujemo, kako ustrezno pripraviti gradiva v digitalni 
obliki za slabovidne/slepe učence/dijake. 

 Oprema za slepe/slabovidne  
Oprema za slepe/slabovidne učence/dijake se 
razlikuje. 
 
Namizna elektronska lupa: 

 

Brajeva vrstica: 

 

Ročna elektronska lupa: 

 

Govoreči kalkulator: 
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