ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA
Langusova ulica 8, 1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (01) 2442-750

Katalog dejavnosti enote za pomoč inkluziji
2015/2016

Učenje podpornih strategij
Seminarji za učitelje, strokovne delavce, starše
Delavnice in srečanja otrok, mladostnikov in njihovih staršev
Športne dejavnosti, šole v naravi, planinarjenje
Usposabljanje za neodvisno življenje
Druženje in izmenjava izkušenj

ZA VSE, KI VEDO, DA JE ZNANJE VREDNOTA!
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Pomembno!
Upoštevali bomo le pravočasno prispele
prijave.

Dejavnosti 2015/2016
Dejavnost
I. Seminarji za
učitelje in
vzgojitelje

II. Študijska
skupina učiteljev
slepih in
slabovidnih
učencev in
dijakov

Vrsta
Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v
predšolskem obdobju
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih
učencev in dijakov
Delo s slepimi in slabovidnimi otroki z več
motnjami v prilagojenih programih vzgoje in
izobraževanja
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih za
uporabo prilagojene računalniške opreme
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih za
vsa predmetna področja (skupni del +
posamezna predmetna področja:
jezikoslovje, družboslovje, naravoslovje,
matematika, fizika, glasbena umetnost,
likovna umetnost, šport, izvenšolske
dejavnosti) in učitelje v glasbenih šolah ter
trenerje v športnih klubih.
Seminar za začasne in stalne spremljevalce
slepih in slabovidnih otrok, učencev in
dijakov
Seminar za nadzorne učitelje in pomočnike
slepih/slabovidnih učencev in dijakov pri
zunanjem preverjanju znanja
Začetni tečaj brajice
Nadaljevalni tečaj brajice
Srečanja študijske skupine učiteljev slepih in
slabovidnih učencev in dijakov v rednih
šolah
3 srečanja študijske skupine
Vodja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik

Datum
22.–23. 10. 2015
15.–16. 10. 2015
12.–13. 11. 2015
Konec avgusta
ali ob dobavi
rač. opreme.
21. 11. 2015

21. 11. 2015
11. 4. 2016
16. 4. 2016
8. 10. 2015
14. 10. 2015
18. 11. 2015
9. 3. 2016
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III.ŠS za
strokovne
delavce v vrtcih,
ki delajo s
slepimi in
slabovidnimi
otroki
IV: Delavnica za
starše otrok iz
zgodnje
obravnave
V. Srečanja
staršev
osnovnošolskih
otrok
VI. Delavnice za
starše otrok s
kombiniranimi
motnjami
VII. Športne
dejavnosti
za učence OŠ

Športne
dejavnosti
za dijake SŠ
VIII. Dejavnosti
za učence v
inkluziji
OŠ : učenje
POdpornih
STrategij
(POST komunikacija,
socializacija,
orientacija, VOS
...)

Srečanja študijske skupine strokovnih
delavcev slepih in slabovidnih otrok v vrtcih
3 srečanja študijske skupine
Vodja: Mateja Zidarič

26. 11. 2015
11. 2. 2016
21. 4. 2016

Dvodnevna delavnica za starše otrok iz
zgodnje obravnave
Vodja: Sabina Klemenčič

1.–2. 10. 2015

Štajerska, Koroška in Prekmurska regija
Ostale regije in Ljubljana

22. 9. 2015
23. 9. 2015

Načini in oblike taktilne stimulacije

10. 2. 2016

Kako pomagati otrokom pri razvoju
komunikacije

13. 4. 2016

Zimska šola v naravi – CŠOD 6., 7., 8. razred
Kranjska Gora
Poletni tabor
Letna šola v naravi za vrtčevske otroke,
učence iz programa OVI in učence od 1. – 5.
razreda Izola
Sodelovanje z društvom Vidim cilj – plavanje
Jahanje – CIRIUS Kamnik (OVI)
Šolsko prvenstvo showdown
Športni vikend

1. 2. 2016. – 5. 2.
2016
Junij 2016
13. 6.–17. 6.
2016

Sodelovanje z društvom Vidim cilj – plavanje
Učenje POST za predšolske otroke
1. delavnica: koordinatorka Mateja Zidarič
2. delavnica: koordinatorka Aleksandra
Horvat
Učenje POST za učence 1. triade
1. delavnica: koordinatorka Ana Mohorko
2. delavnica: koordinatorka Tina Kastelic
3. delavnica: koordinatorka Damjana Oblak
Učenje POST za učence 2. triade
1. delavnica: koordinatorka Nina Č.K. + NPZ
2. delavnica: koordinatorka Tanja Tajnikar
3. delavnica: koordinatorka Branka Terpin
Učenje POST za učence 3. triade
1. delavnica: koordinatorka Mateja Jenčič +
NPZ

Vse leto
Vse leto
11.–13. 12. 2015
18. 3.–20. 3.
2016
Vse leto
19.–20. 11. 2015
12.–13. 5. 2016
24.–25. 9. 2015
11. – 12. 2. 2015
17.–18. 3. 2016
8.–9. 10. 2015
21.–22. 1. 2016
24.–25. 3. 2016
1.–2. 10. 2015
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2. delavnica: koordinator Grega Hribar
3. delavnica: koordinator Grega Hribar
IX. Dejavnosti SŠ
za dijake v
inkluziji: učenje
POdpornih
STrategij (POST)

X. Specialna
znanja
za učence in
dijake

XI. Vrt čutil
XII. ICC
XIII.
XIV.
XV.

Učenje POST za dijake SŠ
1. delavnica: koordinatorici Karmen Pajk,
Tatjana Murn
2. delavnica: koordinatorici Darja Lukan,
Polona Knific
Srečanje dijakov zaključnih letnikov
Koordinatorka: Marija Jeraša
Vaje vida
Slepo tipkanje Osnovni in nadaljevalni tečaj
Komunikacija – opismenjevanje
Vsakodnevna opravila slepih
Orientacija in mobilnost
Računalniško opismenjevanje
Matematika in matematični zapis Latex
DSP pri posameznih predmetih
Obiski in delavnice
Mednarodni tabor računalništva in
komunikacije
Tekmovanje v tipkanju v Pragi
Druženje staršev slepih in slabovidnih otrok
Dan odprtih vrat v vrtcu

12.–13. 11. 2015
10.–11. 3. 2016
12.–13. 11. 2015
4.–5. 2. 2016
4.–5. 2. 2016
Vse leto
Datum bo
določen
naknadno
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Vse leto
Julij 2016
November 2015
27.–28. 5. 2016
Po dogovoru.
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1. SEMINARJI ZA UČITELJE
Kontaktna oseba seminarjev, ki so objavljeni v Katalogu stalnega spopolnjevanja
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je nina.schmidt@guest.arnes.si.
1. 1. Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju
Čas izpeljave: 22. 10. 2015–23. 10. 2015
Koordinatorka: Nina Schmidt, nina.schmidt@guest.arnes.si
Rok prijave: 30. 9. 2015
Kotizacija: 67,49€
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Vzgojitelji/-ce, pomočniki/-ce vzgojiteljev in drugi strokovni delavci v
vrtcu
Cilji:
Pridobivanje osnovnih informacij o slepoti oz. slabovidnosti. Seznanitev s specifikami
izvajanja programa za predšolske otroke z okvarami vida, s strokovnimi
tiflopedagoškimi principi obravnave slepega in slabovidnega otroka, ki predstavljajo
vsestranski razvoj otroka na motoričnem, kognitivnem in socialnem področju.
Razumevanje otrokovih posebnih potreb zaradi senzornega primanjkljaja ter
zagotavljanje enakovrednega vključevanja slepega in slabovidnega otroka v
dejavnosti vrtca.
Vsebine in predavatelji:
Okvare vida in njihov vpliv na razvoj otroka: Janja Hrastovšek
Psihološki vidiki slepote in slabovidnosti: Sabina Šilc
Orientacija in mobilnost slepih in slabovidnih otrok: Branka Terpin
Vsakodnevna opravila slepih in slabovidnih otrok: Damijana Dušak
Razvoj in značilnosti igre slepih in slabovidnih otrok: Mateja Zidarič
Ustvarjanje varnega in spodbudnega okolja za slepe in slabovidne otroke: Damjana
Oblak
Priprava in izvajanje individualiziranega programa: Damjana Oblak
Simulacija slepote in slabovidnosti pri vsakodnevnih opravilih: Aleksandra Horvat
Prijava je možna samo preko kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS)
Ministrstva za šolstvo in šport RS: http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx!
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1. 2. Seminar za UČITELJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV IN DIJAKOV
Čas izpeljave: 15. 10. 2015–16. 10. 2015
Koordinatorka: Nina Schmidt, nina.schmidt@guest.arnes.si
Rok prijave: 30. 9. 2015
Kotizacija: 69,99€
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina:
Razredni učitelji, predmetni učitelji v osnovni in srednji šoli
Cilj:
Pridobitev osnovnih informacij o okvarah vida, teoretičnega znanja o tiflopedagoških,
psiholoških in pedagoških posebnosti dela s slepimi in slabovidnimi. Seznanitev z
možnostmi sistematičnega načrtovanja, izvajanja in spremljanja prilagojenega
pedagoškega procesa. Seznanitev s specialno-pedagoškimi dejavnostmi slepih in
slabovidnih in njihovim pomenom za vsestranski razvoj ter s prilagojenimi optičnimi,
tehničnimi in didaktičnimi pripomočki.
Vsebine in predavatelji:
Predstavitev dejavnosti Zavoda in sodelovanje z večinskimi šolami: Katjuša
Koprivnikar
Predstavitev okvar vida: Tatjana Murn
Psihološki vidiki slepote in slabovidnosti: Sabina Šilc
Zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih: Tatjana Murn
Orientacija in mobilnost slepih in slabovidnih: Branka Terpin
Vsakodnevna opravila slepih in slabovidnih: Damijana Dušak
Načrtovanje in priprava prilagojenega učnega procesa: Damjana Oblak
Tehnike opisovanja slepim in slabovidnim: Nina Schmidt
Predstavitev prilagojenih didaktičnih pripomočkov in opreme: Marija Repe Kocman
Načrtovanje in priprava individualiziranega programa: Marija Jeraša

Prijava je možna samo preko kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS)
Ministrstva za šolstvo in šport RS: http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx!
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1. 3. DELO S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI OTROKI Z VEČ MOTNJAMI V
PRILAGOJENIH PROGRAMIH VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Čas izpeljave: 12. 11. 2015–13. 11. 2015
Koordinatorka: Nina Schmidt, nina.schmidt@guest.arnes.si
Rok prijave: 9. 10. 2015
Kotizacija: 65,49€
Št. ur: 16 (strnjeno)
Ciljna skupina: Specialni rehabilitacijski pedagogi, defektologi in drugi svetovalni
delavci
Cilji: Pridobitev osnovnih informacij o slepoti in slabovidnosti v kombinaciji z drugimi
razvojnimi motnjami, ovirami in primanjkljaji. Seznanitev s posebnostmi izvajanja
programa s principi obravnave slepega in slabovidnega otroka z več motnjami.
omogočanje razumevanja otrokovih posebnih potreb zaradi senzornega primanjkljaja
in prilagoditve komunikacijskih tehnik, prostora, materialov, igrač in didaktičnih
pripomočkov ter pridobitev osnov orientacije in mobilnosti kot enega izmed
pomembnih tiflopedagoških principov.
Vsebine in predavatelji:
Igra slepega ali slabovidnega otroka: Mateja Zidarič
Orientacija in mobilnost slepih in slabovidnih: Branka Terpin
Življenje z otrokom z okvaro vida: Sabina Šilc
Tiflopedagoška pomoč v luči zakonodaje: Urška Lah
Metode dela za slepe in slabovidne otroke z motnjami avtističnega spektra: Jelena
Stipanić
Možganske okvare vida: Ana Mohorko
Opismenjevanje slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami: Janja Hrastovšek
Predstavitev slepote in slabovidnosti: Janja Hrastovšek
Učenje poslušanja in vaje vida za otroke s slepoto in slabovidnostjo z dodatnimi
motnjami: Ana Mohorko
Priprava ustanove na sprejem slepega ali slabovidnega otroka z več motnjami:
Mateja Zidarič
Razvoj gibalnih sposobnosti pri slepih in slabovidnih: Anja Pečaver
Prijava je možna samo preko kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS)
Ministrstva za šolstvo in šport RS: http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx!
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1.4. Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev za uporabo
PRILAGOJENE RAČUNALNIŠKE OPREME
Čas izpeljave:
Izvajalci:

Konec avgusta 2015 ali ob dobavi in izposoji računalniške
opreme
Mateja Jenčič, mateja.jencic@guest.arnes.si
Polona Knific, polona.knific@guest.arnes.si

Vsebina:
Seminar je namenjen učiteljem, ki poučujejo v programih s prilagojenim izvajanjem
in dodatno strokovno pomočjo slepe ali slabovidne učence in dijake na prilagojeni
računalniški opremi za slepega/slabovidnega. Učitelji se bodo naučili osnovnih
funkcij delovanja prilagojene računalniške opreme.
1.4.1 PRILAGOJENA RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA SLABOVIDNE
Čas izpeljave:
Izvajalec:

Konec avgusta 2015 ali ob dobavi in izposoji računalniške
opreme
Mateja Jenčič
mateja.jencic@guest.arnes.si

Seminar je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki so si izposodile
prilagojeno računalniško opremo za slabovidne v ZSSM Ljubljana.
Seminar traja 4 pedagoške ure.
Vsebina seminarja:
• predstavitev prilagojene računalniške opreme za slabovidne (ZoomText),
• prikaz različnih načinov povečave, označevanj kazalcev, barvnih kontrastov,
• uporaba dodatnih funkcij (npr. DocReader),
• pomembnejše nastavitve v ZoomTextu,
• različne tehnike branja, pregledovanja besedila,
• uporaba prilagojene računalniške opreme v konkretnih primerih.

1.4.2 PRILAGOJENA RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA SLEPE
Čas izpeljave:
Izvajalec:

Konec avgusta 2015 ali ob dobavi in izposoji računalniške
opreme
Mateja Jenčič mateja.jencic@guest.arnes.si

Seminar je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki so si izposodile
prilagojeno računalniško opremo za slepe v ZSSM Ljubljana.
Seminar traja 6 pedagoških ur.
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Vsebina seminarja:
• predstavitev ne računalniške opreme za slepe (Jaws, brajeva vrstica),
• način prikazovanja besedila, informacij,
• različni tipi kazalcev,
• uporaba Braille Viewerja,
• pomen posameznih tipk na brajevi vrstici, spreminjanje pomena posameznih tipk na
brajevi vrstici,
• pomembnejše nastavitve v Jawsu,
• uporaba prilagojene računalniške opreme v konkretnih primerih.
1.4.3 SPECIALNA OPREMA ZA SLABOVIDNE MYREADER
Čas izpeljave:
Izvajalec:

Konec avgusta 2015 ali ob dobavi in izposoji računalniške
opreme
Polona Knific
polona.knific@guest.arnes.si

Seminar je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki so si izposodile
prilagojeno računalniško opremo za slabovidne v ZSSM Ljubljana.
Seminar traja 4 pedagoške ure.
Vsebina seminarja:
• predstavitev elektronske lupe MyReader,
• prikaz različnih načinov povečave z elektronsko lupo,
• uporaba načinov branja: živi način, shranjen tekst,
• zajem in shranjevanje teksta,
• uporaba in primernost načinov pregleda za različne oblike gradiva (tekst, slike,
tabele…),
• uporaba MyReader-ja pri pisanju.
1. 5. Seminar za PREDMETNE UČITELJE, RAZREDNIKE, SPREMLJEVALCE
slepih in slabovidnih ter UČITELJE V GLASBENIH ŠOLAH TER TRENERJE V
ŠPORTNIH KLUBIH
Koordinatorka: Nina Schmidt
Čas izpeljave: 21. 11. 2015
Izvajalci: Vsi predmetni in razredni učitelji
Rok prijave: 30. 9. 2015
Seminar je namenjen vsem predmetnim učiteljem, ki poučujejo slepe ali slabovidne
učence v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učitelji
se boste seznanili s posebnostmi izvajanja pouka predmetnega področja za slepe in
slabovidne učence. Spoznali boste značilnosti in zakonitosti opismenjevanja in
bralnega razumevanja slepih in slabovidnih, pripravi optimalnega okolja za
slepega/slabovidnega učenca, pripravo gradiv. Seznanili se boste s pripravami
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slepega ali slabovidnega učenca na reševanje testov zunanjega preverjanja znanja,
spoznali delo s slovarji, leksikoni, zvočnimi viri in zvočnicami, gradivi v elektronski
obliki. Udeleženci se bodo po skupnem delu razdelili v skupine glede na predmet, ki
ga poučujejo: jezikoslovje, družboslovje, naravoslovje, matematika, fizika, glasbena
umetnost, likovna umetnost, šport.
Zaradi nazornosti prikaza priporočamo, da se na seminar prijavijo le tiste osebe, ki so
že opravile Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov.
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1. 11. Seminar za nadzorne učitelje in pomočnike slepih/slabovidnih učencev in
dijakov pri ZUNANJEM PREVERJANJU ZNANJA (NPZ, poklicna matura,
matura)
Koordinatorka: Jeraša Marija, marija.jerasa@guest.arnes.si
Čas izpeljave: 11. 4. 2016
Seminar je namenjen učiteljem, za katere šole načrtujejo, da bodo sodelovali pri
eksternih preverjanjih znanj (splošna matura, poklicna matura, NPZ) kot nadzorni
učitelji ali pomočniki slepih oz. slabovidnih učencev in dijakov. Seznanili se bodo s
pravilniki o opravljanju eksternih izpitov za kandidate s posebnimi potrebami in
navodili, ki jim jih bo posredoval Državni izpitni center, ob tem pa se bomo
osredotočili na konkretne situacije, ki jih lahko pričakujejo v svoji vlogi.
1. 12. Začetni tečaj BRAJICE
Koordinatorka: Tatjana Murn, tatjana.murn@guest.arnes.si
Čas izpeljave: 16. 4. 2016
Izvajalka: Tatjana Murn
Vsebina:
Seminar je namenjen vsem, ki bi se želeli seznaniti s sistemom brajevega zapisa ter
se naučiti pisanja in branja brajice. Udeleženci bodo spoznali sistem brajevega
zapisa (brajeva celica, črke, števke, ločila, posebni znaki ...). Spoznali bodo brajev
pisalni stroj, njegove sestavne dele ter funkcijske tipke. Naučili se boste osnov
pisanja na brajev pisalni stroj.
1. 13. Nadaljevalni tečaj BRAJICE in seznanitev z novim standardom slovenske
brajice
Koordinatorka: Tatjana Murn, tatjana.murn@guest.arnes.si
Čas izpeljave: 8. 10. 2015
Izvajalci: Tatjana Murn, Mateja Jenčič
Vsebina:
Seminar je namenjen utrjevanju in poglabljanju sistema brajevega zapisa. Udeleženci
bodo nadgradili sistem brajevega zapisa (računski izrazi in zapisi, datum, formule,
spoznali razliko med 6-točkovnim in 8-točkovnim brajevim zapisom, spoznali
značilnosti računalniške brajice, matematičnega zapisa Latex, spoznali posebne
zapise v brajici kot je zapisovanje not ...).
Na seminarju bo posredovana informacija o novem standardu slovenske brajice, ki
prinaša nekaj novosti v 6-točkovno brajico, zato priporočamo udeležbo na seminarju
vsem, ki že uporabljate brajico in poučujete slepe učence.
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2. ŠTUDIJSKA SKUPINA UČITELJEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV IN
DIJAKOV
Koordinatorka: mag. Nina Čelešnik Kozamernik, celesniknina@gmail.com
Srečanja študijske skupine učiteljev slepih in slabovidnih učencev in dijakov v rednih
šolah so namenjena učiteljem, ki poučujejo v šolah, ki izobražujejo slepe/slabovidne
učence/dijake v programih s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.
Učitelji se na študijski skupini še dodatno usposabljajo za poučevanje slepih in
slabovidnih učencev ter si medsebojno izmenjujejo izkušnje poučevanja v inkluzivnih
procesih vzgoje in izobraževanja.
V letošnjem šolskem letu so predvidena 3 srečanja študijske skupine, in sicer:
1. srečanje: 14. 10. 2015
2. srečanje: 18. 11. 2015
3. srečanje: 9. 3. 2016
Srečanje se praviloma začenja ob 15.00 in končuje ob 19.30. Poteka v prostorih
Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.
Prijaviti si je možno vsaj en teden pred sklicem na naslov organizatorke:
celesniknina@gmail.com

3. ŠTUDIJSKA SKUPINA ZA STROKOVNE DELAVCE V VRTCIH, KI DELAJO S
SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI OTROKI
Koordinatorka: Mateja Zidarič, matejazidaric@yahoo.co.uk
Srečanja študijske skupine za strokovne delavce v vrtcih, ki delajo s slepimi in
slabovidnimi otroki so namenjena vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, svetovalnim
delavcem in izvajalcem dodatne strokovne pomoči, ki poučujejo v vrtcih v programih
s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo.
Strokovni delavci se na študijski skupini še dodatno usposabljajo za delo s slepimi in
slabovidnimi otroki ter si medsebojno izmenjujejo izkušnje v inkluzivnih procesih
vzgoje in izobraževanja.
V letošnjem šolskem letu so predvidena 3 srečanja študijske skupine, in sicer:
1. srečanje: 26. 11. 2015
2. srečanje: 11. 2. 2016
3. srečanje: 21. 4. 2016
Prijaviti se je možno vsaj en teden pred sklicem na naslov organizatorke:
matejazidaric@yahoo.co.uk
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4. DELAVNICE ZA STARŠE OTROK IZ ZGODNJE OBRAVNAVE
SREČANJA STARŠEV OTROK Z OKVARO VIDA
4. 1. DELAVNICA: ZGODNJA STIMULACIJA JE TEMELJ USPEŠNEGA
RAZVOJA SLEPEGA/SLABOVIDNEGA OTROKA
Koordinatorka: Sabina Klemenčič, dragana.spasojevic@guest.arnes.si
Datum: 1. in 2. 10. 2015
Izvajalci: strokovni delavci ZSSM
Vsebina:
Zgodnje otroštvo predstavlja zelo pomembno obdobje življenja, saj med njegovim
trajanjem procesi zorenja in učenja potekajo izredno hitro. Otroci se v tem obdobju
največ nauče, z opazovanjem vsakodnevnih aktivnosti, odnosov in iger v varnem
zavetju družine in bližjega okolja. To velja tudi za vašega slepega/slabovidnega
malčka.
Dvodnevna delavnica je namenjena staršem, sorodnikom ter osebam iz bližje
socialne okolice slepih/slabovidnih otrok, ki so vključeni v program zgodnje
obravnave.
Udeleženci delavnice se bodo seznanili:
-z značilnostmi različnih okvar vida in njihovim vplivom na razvoj otroka;
-s posebnostmi zgodnjega razvoja slepih/slabovidnih otrok (zgodnji govornojezikovni, emocionalni in socialni razvoj; motorični razvoj; spoznavni razvoj;
orientacija in mobilnost v zgodnjem obdobju razvoja; zgodnji razvoj kompenzacijskih
veščin ter značilnosti igre slepega/slabovidnega otroka);
- z ustvarjanjem pogojev za uspešno učenje in napredovanje slepega/slabovidnega
malčka v domačem okolju (praktični napotki za prilagajanje domačega okolja, za
pravilno izbiro igrač in pripomočkov ter praktičnimi primeri vaj za stimulacijo razvoja
na različnih razvojnih področjih slepega/slabovidnega otroka).
Delavnica se bo pričela v četrtek, 1. 10. 2015, ob 16h in se zaključila v petek, 2. 10.
2015, ob 14h. Za družine iz oddaljenih koncev Slovenije bo zagotovljeno prenočišče
v Zavodu za slepo in slabovidno mladino.
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5. SREČANJA STARŠEV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
Koordinatorka: ravnateljica Zavoda Katjuša Koprivnikar,
katjusa.koprivnikar@guest.arnes.si
Predviden čas izpeljave:
Mariborska, Koroška, Prekmurska regija: 22. 9. 2015
Ostale regije in Ljubljana: 23. 9. 2015
Srečanja so namenjena staršem osnovnošolskih otrok, obravnavanih v mobilni
službi. Na sestankih se bomo pogovarjali o organizaciji in načinu dela v mobilni
službi, predstavili bomo dejavnosti službe za pomoč inkluziji, specialnopedagoške aktivnosti, ki se izvajajo v organizaciji Zavoda, skupaj načrtovali delo v
prihodnosti ... Starši boste imeli možnost aktivnega sodelovanja v praktičnih
delavnicah, srečanja pa bodo tudi prostor za izmenjavo izkušenj.
6. DELAVNICE ZA STARŠE OTROK S KOMBINIRANIMI MOTNJAMI
6. 1. NAČINI IN OBLIKE TAKTILNE STIMULACIJE
Izvajalka: Jelena Stipanić, jelena.stipanic@gmail.com
Čas izpeljave: 10. februar 2016
Vsebina:
Na delavnici bodo predstavljene oblike taktilne stimulacije, aktivnosti, ki spodbujajo
pozornost in koncentracijo, prepoznavo različnih oblik ter načini kako z različnimi
igračami in pripomočki razviti taktilno percepcijo pri slepih in slabovidnih otrocih.
Dotaknili se bomo področja senzorne integracije- kaj nam omogoča ustrezno razvita
in kako se kažejo motnje na tem področju. Skupaj s starši bomo napisali predloge
dejavnosti, ki pomagajo in razvijajo to spretnost.
6. 2. KAKO POMAGATI OTROKOM PRI RAZVOJU KOMUNIKACIJE
Izvajalka: Jelena Stipanić, jelena.stipanic@gmail.com
Čas izpeljave: 13. april 2016
Vsebina:
Na delavnici bo predstavljen potek razvoja komunikacije pri slepih in slabovidnih
otrocih z več motnjami. Govorili bomo o načinih komunikacije, o enosmerni in
dvosmerni, izmenjevali bomo izkušnje in mnenja o tej temi, ter se seznanili z načini
komunikacije, ki jih uporabljamo v razredu.
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7. ŠPORTNE DEJAVNOSTI
7. 1. AKTIVNOSTI ZA UČENCE OSNOVNE ŠOLE
7. 1. 1. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – CŠOD KRANJSKA GORA
Koordinator: Gašper Tanšek, gasper.tansek@gmail.com
Datum izpeljave: 1. – 5. 2. 2016
Program:
Zimska šola v naravi je predvsem usmerjena v alpsko smučanje in tek na smučeh.
Otroci se naučijo osnov smučanja in teka na smučeh ter se spoznajo z različnimi
zimskimi športnimi radostmi. Marsikateri prvič občutijo, kakšno je življenje od doma in
preživijo zimske počitnice v družbi s sovrstniki. V zimski šoli v naravi teče tudi
obstranski program, ki spodbuja kreativnost in samostojnost otroka. Zimska ŠVN je
namenjena otrokom od 6. razreda do 8. razreda.
7. 1. 2. LETNA ŠOLA V NARAVI
Koordinator: Gašper Tanšek, gasper.tansek@gmail.com
Datum izpeljave: 13.–17. 6. 2016
Program:
Poletna šola v naravi je namenjena vsem slepim in slabovidnim otrokom, ki
obiskujejo vrtec, oddelek OVI ali osnovno šolo od 1. r do 5.r. V poletni šoli v naravi
se otroci spoznajo z različnimi športnimi in socializacijskimi vsebinami. Učitelji
poskrbimo, da je otrokom lepo, da se zabavajo, so v družbi in da naredijo kvaliteten
korak naprej v razvoju. Stik z morjem običajno otroka vzpodbudi k večji želji po
plavanju. Vse tiste, ki še ne znajo plavati, skušamo naučiti.
7. 1. 3. POLETNI TABOR
Koordinator: Gašper Tanšek, gasper.tansek@gmail.com
Datum izpeljave: junij 2016
Program:
Taborjenje je idealna priložnost za spoznavanje drugačnega, družabnega in
zdravega življenja v naravi. Namenjeno je otrokom od 6. do 9. razreda v zavodu in
inkluziji.
V Zavodu si bomo prizadevali, da bo vaš otrok odšel s taborjenja zadovoljen in
obogaten z novimi znanji in koristnimi izkušnjami.
Tabor bo potekal v mesecu juniju v idiličnem zavetju narave, ob vznožju Kamniško –
Savinjskih Alp.
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7. 1. 4. SODELOVANJE Z DRUŠTVOM »Vidim cilj«
Učenci imajo možnost vključevanja v dejavnosti društva Vidim cilj. Starši bodo preko
mobilnih koordinatorjev obveščeni o urniku dejavnosti in možnosti vključevanja v
dejavnosti društva.
7. 2. AKTIVNOSTI ZA DIJAKE SREDNJE ŠOLE –SHOWDOWN (ŠOLSKO
PRVENSTVO)
Koordinator: Gašper Tanšek, gasper.tansek@gmail.com
Datum izpeljave: 11.–13. 12. 2015
Program:
Šolsko prvenstvo je namenjeno srednješolcem, ki si želijo igrati showdown. Kljub
temu da je prvenstvo dokaj zahtevno, ker je dejavnost tridnevna, je poleg samih
tekmovanj poskrbljeno tudi za druženje, samostojno prehranjevanje in pripravo treh
obrokov pod vodstvom učitelja! Vabljeni tudi tisti, ki te zanimive igre še ne poznajo in
jih zanima, kaj showdown sploh je.
7. 2. 3. ŠPORTNI VIKEND
Koordinator:
Gašper Tanšek, gasper.tansek@gmail.com
Datum izpeljave: 18.–20. 3. 2016
Program:
Športni vikend je namenjen predvsem raznovrstnim športnim vsebinam, s katerimi se
dijaki lahko podrobneje spoznajo in jih preizkusijo. Športni vikend je namenjen
dijakom v inkluziji, pa tudi zavodskim. Šport in rekreacija je ena od dejavnosti, ki med
mladimi slepimi in slabovidnimi ni redna in se jo marsikdo izogiba. Zato skušamo
preko športnih vikendov s preprostimi in nezahtevnimi dejavnostmi mlade vzpodbuditi
in spoznati z različnimi športnimi vsebinami.
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8. DEJAVNOSTI ZA OTROKE IN UČENCE V INKLUZIJI
Učenje POST – podpornih strategij (komunikacija, socializacija, orientacija, VOS ...).
Dejavnosti so namenjene izvajanju specialno-pedagoških dejavnosti in jih bomo
oblikovali glede na starostno oz. razvojno obdobje otroka in mladostnika. Pomemben
vidik dejavnosti je tudi socializacijski, saj se otroci in mladostniki na dvodnevnih
delavnicah spoznavajo in družijo med seboj.
8. 1. PREDŠOLSKI OTROCI
Predšolski otroci iz inkluzije bodo v Zavodskem vrtcu obiskovali razširjen obseg
specialnih znanj oz. DSP (dodatno strokovno pomoč) ob četrtkih na vsakih štirinajst
dni (izmenično se bosta izmenjevali starejša in mlajša skupina predšolskih otrok).
Namen teh obiskov je socializacija in medsebojno druženje otrok, v program pa se
bodo vključevale specialno-pedagoške vsebine: pouk orientacije in mobilnosti,
navajanje na samostojnost, razvijanje grobe motorike, glasbene dejavnosti,
angleščina, razvijanje čutil in pridobivanje novih znanj.
8.2. OSNOVNA ŠOLA
Za osnovnošolce bodo del delavnic tudi glasbene delavnice. Izvajala jih bo Neva
Laščak, neva.lascak@guest.arnes.si
GLASBENE DELAVNICE za osnovnošolce
Program se izvaja v okviru Delavnic za slepe in slabovidne otroke v vseh triadah, v
vsaki po trikrat. Poleg aktivnega poslušanja, petja in igranja na Orffove inštrumente,
vključujejo delavnice tudi nekatere izbrane dejavnosti s področja Willemsove
glasbene pedagogike, ki predstavljajo prvine glasbenega uvajanja. Zastopana so
področja senzorike - zvoka, afektivnosti - melodije, ritma, petja pesmi in naravnega
telesnega gibanja. Otroci preko aktivnega sodelovanja razvijajo glasbene
sposobnosti in glasbeno ustvarjalnost, razen tega pa še motorične sposobnosti kot
so: lateralizacija telesa, fina motorika in plastičnost gibanja. V okviru izvajanja
programa so predvidene tudi glasbene dejavnosti, ki se izvajajo v zvočni sobi na vrtu
čutil ZSSM.
Posamezna delavnica traja dve šolski uri, delo pa poteka v majhni skupini, kjer je
omogočen individualni pristop, ki je za slepega in slabovidnega otroka nujen.
Pogoj za ustrezno delo je primerno zvočno okolje z ustreznimi pripomočki: klaviatura,
Orffovi ritmični in melodični inštrumenti, flavta na poteg, sirena, infratonalni
metalofon, različni zvonci in posamezne družine zvoncev, različna zvočila, pari zvočil,
CD predvajalnik, računalnik, bralne mizice ali stojala.
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8. 3. DELAVNICE ZA STARŠE SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V
PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Letos bomo za starše slepih in slabovidnih otrok v predšolskem obdobju izvedli dve
dvodnevni delavnici; prvo 19.–20. 11. 2015, drugo pa 12.–13. 5. 2016. Delavnice
bodo potekale v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani.
Starši se na delavnico prijavijo najmanj teden dni pred izvedbo. Vabila za delavnico
starši prejmejo po e-pošti.
Del delavnic bodo tudi glasbene delavnice. Izvajala jih bo Neva Laščak,
neva.lascak@guest.arnes.si.
8. 3.1. Dvodnevna delavnica – »Jaz že berem«
Koordinatorka: Mateja Zidarič, matejazidaric@yahoo.co.uk
Čas izpeljave: 19.–20. 11. 2015 (16.30 – 18.45)
Izvajalci: strokovni delavci ZSSM
Vsebina:
Dvodnevna delavnica je namenjena otrokom in staršem slepih in slabovidnih otrok v
predšolskem obdobju. Začeli bomo 19.11.2015 ob 15. uri in končali 20. 11. 2015 ob
13. uri. Družine bodo imele možnost bivanja v prostorih Zavoda za slepo in
slabovidno mladino v Ljubljani.
Dejavnosti bodo bazirale okoli pojma porajajoča se pismenost pri slepih in
slabovidnih otrocih.
Porajajoča se pismenost je faza bralnega razvoja, v kateri se predšolski otroci
seznanijo s pisnim jezikom in procesom učenja branja in pisanja. Dostop do simbolov
pisnega jezika in opazovanje odraslih in vrstnikov pri branju in pisanju je za otroke z
okvarami vida oteženo. Kateri so pomembni vidiki zgodnje pismenosti in kako jih
razvijati? Kakšna je vloga staršev in katere so njihove naloge? Kaj je potrebno
upoštevati, da otrokom z okvarami vida omogočimo dostop do celotnega spektra
čutnih izkušenj, ki nam omogočajo, da gradimo razumevanje sveta?
Odgovore na zgornja vprašanja bodo starši dobili na predavanju, otroci pa bodo
medtem v duhu prihajajočih praznikov izdelovali novoletne voščilnice. Na skupni
delavnici staršev in otrok se bomo učili izdelovanja slikanic, primernih slepemu ali
slabovidnemu otroku.
Drugi dan delavnice se bodo starši spoznavali z izbiro kakovostnih pravljic in slikanic,
otroci pa medtem pekli piškote s sporočili. Na skupni delavnici staršev in otrok bomo
oblikovali okolje, ki najbolj spodbuja razvoj porajajoče se pismenosti – temelj
kasnejše pismenosti, ki nam omogoča razumevanje sveta okoli nas ter izražanje
čustev, izkušenj, želja, idej in znanja.

18

ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA
Langusova ulica 8, 1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (01) 2442-750

8. 3. 2. Dvodnevna delavnica »Kaj dela oskrbnik živali?«
Koordinatorka: Aleksandra Horvat, aleksandra.horvat@guest.arnes.si
Čas izpeljave: 12.–13. 5. 2016
Izvajalci: strokovni delavci ZSSM
Vsebina:
Dvodnevna delavnica je namenjena slepim in slabovidnim otrokom in njihovim
staršem. Družine bodo bivale v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani.
Program delavnice bo zajemal:
- Obisk ZOO Ljubljana.
- Spoznavanje poklica oskrbnika živali.
- Več čutno spoznavanje živali in njihovih življenjskih okolji.
- Strokovna predavanja za starše.
- Specialna znanja:
o hranjenje, oblačenje, samourejanje,
o orientacija in mobilnost,
o socializacija,
o komunikacija.
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8. 2. 1. Delavnice za učence 1. triade
Koordinatorke: Urška Lah, Tina Kastelic, Damjana Oblak
Čas:
1. delavnica: koordinatorka Urška Lah
2. delavnica: koordinatorka Tina Kastelic
3. delavnica: koordinatorka Damjana Oblak

24.–25. 9. 2015
11.–12. 2. 2016
17.–18. 3. 2016

Komu so delavnice namenjene?
Vse delavnice so namenjene učencem prve triade, njihovim staršem in sorojencem.
Nekaj aktivnosti bo ločenih za starše in otroke, del aktivnosti pa bo potekal skupaj.
Kadar bodo aktivnosti skupne, morajo starši sami poskrbeti tudi za varnost svojih
otrok. Čas trajanja posamezne delavnice je 17, 5 ur. Pričetek delavnic je v četrtek ob
15. uri, zaključek v petek ob 14.30 uri. V delavnicah bomo razvijali različna področja:
komunikacijo (na različne načine), orientacijo in samostojnost pri vsakodnevnih
opravilih ter športnih aktivnosti.
Cilji delavnic:
Z različnimi dejavnostmi bomo izvajali del specialno-pedagoških programov kot so
vsakodnevna opravila in spretnosti, orientacija in mobilnost, komunikacija (in so del
individualiziranega programa). Obogatili jih bomo s šolskimi vsebinami na slepim in
slabovidnim učencem dostopen način. Preko delavnic bomo gradili prijateljstvo, se
družili in zabavali, pisno in ustno komunicirali, se urili v samostojnosti pri določenih
opravilih in samostojnem gibanju v znanem in manj znanem okolju. Vse kar bomo
počeli, nam bo tudi v šoli prišlo prav. Ob kavici ali čaju pa bosta za starše na voljo
tudi čas in možnosti za pogovore in vprašanja ter za delitev izkušenj.
Prva delavnica (24.–25. 9. 2015): Odraščam v samostojno osebo
Koordinatorka: Urška Lah
Kdaj? 24. in 25. 9. 2015
Delavnica se bo pričela v četrtek ob 15. uri, zaključila pa v petek ob 14.30.
Komu je namenjena?
Namenjena je slepim in slabovidnim otrokom od prvega do tretjega razreda
devetletke.
Vsebina:
Na delavnici se bodo zvrstile specilano-pedagoške, likovne in glasbene dejavnosti. O
vsebini delavnice boste pravočasno obveščeni.
Druga delavnica (11.–12. 2. 2016): Mi smo mladi raziskovalci
Koordinatorka: Tina Kastelic
Kdaj? 11. in 12. 2. 2016
Trajanje: 17,5 ur
Za koga? Za otroke prve triade, njihove starše ter brate in sestre.
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Vsebina: Otroci bodo na prilagojen način eksperimentirali, raziskovali snovi in jih
veččutno spoznavali. Obiskali bomo tudi Prirodoslovni muzej ter si ogledali gostujočo
razstavo, kjer bomo reševali in razvozlavali pripravljene naloge. Veliko se bomo
družili, zabavali in raziskovanje popestrili z gibalnimi, glasbenimi in likovnimi
vsebinami.
Tretja delavnica (17.–18. 3. 2016): Skodelica kave
Koordinatorka: Damjana Oblak
Kdaj: 17. in 18. 3. 2016
Delavnica se bo pričela v četrtek ob 15. uri, zaključila pa v petek ob 14.30.
Trajanje: 17,5 ur
Za koga? Za otroke prve triade, njihove starše ter brate in sestre.
Kako?
Z različnimi dejavnostmi bomo izvajali del POST( Podpornih strategij).
Preko delavnic se bomo družili in zabavali, pisno in ustno komunicirali, se urili v
samostojnosti pri določenih opravilih.
V petek bomo obiskali rojstno hišo pisatelja Ivana Cankarja na Vrhniki in se nato
povzpeli na Sv. Trojico (kratek vzpon).
Ob kavici ali čaju bo za starše na voljo čas in možnost za medsebojne pogovore ter
za delitev izkušenj. Staršem bo namenjeno srečanje z gospo ravnateljico.
8. 2. 2. Delavnice za učence 2. triade
Koordinatorji: Nina Čelešnik Kozamernik, Tanja Tajnikar, Branka Terpin
Termini:
1. delavnica: 8.–9. 10. 2015
2. delavnica: 21.–22. 1. 2016
3. delavnica: 10.–11. 3. 2016
Za koga? Za otroke druge triade, njihove starše in brate oz. sestre.
Kako? Na tematskih delavnicah bodo potekale delavnice, predavanja in druženja za
otroke in njihove starše. Nekaj delavnic bo ločeno glede na otroke in starše slepih in
slabovidnih otrok, nekaj delavnic pa bo izvedenih skupaj s starši in z otroki, prav tako
bo čas tudi za individualne pogovore staršev z izvajalci specialnih znanj ter mobilnimi
koordinatorji.
Prva delavnica (8. – 9. 10. 2015): Koliščarji z velikega jezera
Koordinatorka: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
Datum: 8. in 9. 10. 20159.10.2014. – 10. 10. 2014
Za koga: Za učence druge triade, njihove starše ter brate in sestre
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Na delavnici Koliščarji z velikega jezera bomo v četrtek spoznali kako so včasih ljudje
živeli v kolibah na kolih nad vodo, kaj so jedli, kako so se učili, kakšni so bili in kaj so
počeli. Obiskali bomo Ljubljansko barje, spoznavali tamkajšnje rastline in živali,
raziskovali okolico. Preizkusili se bomo tudi v samostojni pripravi večerje. V sredo
bomo najprej po mostiščarsko ustvarjali in nato še po sodobno odigrali tekmo
goalballa in showdowna, za zaključek pa bomo še nekaj skuhali.
V petek dopoldne bo organizirano tudi določanje prilagoditev za nacionalne
preizkuse znanja za 6. razred.
Za starše bomo organizirali posebno vodenje po Ljubljanskem barju in pogovor o
tem, kako v otroku vzbuditi interes za stvari, ki jih ne more z vidom do potankosti
doživeti.
Druga delavnica (21.–22. 1. 2016): Naredimo si sladoled!
Koordinatorka: Tanja Tajnikar
Kdaj: 21. in 22. 1. 2016
Za koga? Za otroke prve triade, njihove starše ter brate in sestre.
Kako? Z različnimi dejavnostmi bomo izvajali del POST (podporne strategije).
Na tej delavnici bomo vstopili v svet poskusov. Prvi dan bomo izvajali različne
poskuse, se sprostili ob športu in si naredili večerjo. Naslednji dan pa bomo odšli na
Inštitut Jožefa Štefana, kjer nam bodo pokazali veliko zanimivih poskusov, med
drugim tudi poskus kako narediti sladoled.
Tretja delavnica (10.–11. 3. 2016): Pes – vodič slepih
Koordinatorka: Branka Terpin
Kdaj: 10. in 11. 3. 2016
Za koga?
Namenjena je slepim in slabovidnim otrokom od četrtega do šestega razreda
devetletke, njihovim staršem ter bratcem in sestricam.
Vsebina:
Spoznali bomo psa – vodiča slepih pri orientaciji in mobilnosti. Povabili bomo slepe
uporabnike psov vodičev, ki za samostojnejše gibanje uporabljajo psa. Povedali
nam bodo, kako jim je pes vodič spremenil življenje. Povabili bomo inštruktorja psov
vodičev, ki nam bo opisal, kako poteka šolanje psov. Obiskali bomo tudi zavetišče za
živali Gmajnice. Na delavnici bodo imeli starši priložnost za razgovor z ravnateljico.
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8. 2. 3. Delavnice za učence 3. triade
Koordinatorja:
Mateja Jenčič, Grega Hribar
Datum izpeljave: 1.–2. 10. 2015: Mateja Jenčič
12.–13. 11. 2015: Grega Hribar
10.–11. 3. 2016: Grega Hribar
Za koga? Delavnice so namenjene slepim in slabovidnim učencem 7., 8., in 9.
razreda.
Vsebina:
Osnovna tema vseh treh delavnic bodo računalniške spretnosti: različni programi,
spletne storitve, od osnov do zahtevnejše uporabe. Vzporedno bodo učenci
nadgrajevali svoje znanje v uporabi ustreznih prilagoditev. V okviru ene delavnice bo
izvedeno tekmovanje v desetprstnem tipkanju.
Na vsaki izmed delavnic bo del časa namenjen tudi drugim podpornim strategijam.
Odšli pa bomo tudi kam na obisk, na primer na Inštitut Jožef Štefan, Naravoslovni
muzej, Astronomski observatorij na Golovcu ...
Prva delavnica (1. 10. 2015–2. 10. 2015): Seminarska naloga je lahko tudi kul!
Koordinatorka: Mateja Jenčič
Datum: 1. in 2. 10. 2015
Učenci bodo oblikovali seminarsko nalogo na izbrano temo. Naučili se bodo
uporabljati različne načine oblikovanja in zahtevnejše funkcije v Wordu, s katerimi
bodo svoje izdelke v Wordu kreirali hitreje in bolj učinkovito (na primer tabele, grafe,
sloge, kazalo vsebine, stvarno kazalo, opombe, glava in noga dokumenta ...).
Strokovnjaki posameznih predmetnih področij bodo preverili, kakšne prilagoditve
bodo učenci devetega razreda potrebovali pri nacionalnem preverjanju znanja.
Druga delavnica (12.–13. 11. 2015): Organiziraj se!
Koordinator: Grega Hribar
Datum: 12. in 13. 11. 2015
Učenci bodo spoznali načine, kako se s pomočjo računalnika in spleta organizirati.
Tretja delavnica (10.–11. 3. 2016): V oblak!
Koordinator: Grega Hribar
Datum: 10. in 11. 3. 2016
Kam shraniti dokumente, da bodo na voljo kjerkoli in kadarkoli? V oblak!
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Na delavnici bomo preizkusili različne možnosti kreiranja, shranjevanja in dostopanja
do dokumentov v »oblaku« - na spletu.
Na vseh delavnicah bodo učenci poleg novosti:
• nadgrajevali svoje znanje v uporabi ustreznih prilagoditev
o ZoomText
o Lupa v Windwsih
o Jaws/NVDA
o bližnjične tipke
• ter utrjevali že osvojene spretnosti
o delo z mapami in datotekami
o oblikovanje besedila v Wordu
o uporaba pdf dokumentov s programom Adobe Reader
o skeniranje besedil in OCR
o delo v spletnih učilnicah
o aplikacije za tablične računalnike
Na delavnici bodo imeli starši priložnost za razgovor z ravnateljico.
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9. SREDNJA ŠOLA
Delavnici sta namenjeni slepim in slabovidnim dijakom gimnazij, srednjega in nižjega
poklicnega izobraževanja, ki so vključeni v izobraževalne programe s prilagojenim
izvajanjem in DSP. Izvajamo jih v skupinah kot razširjen obseg DSP.
9.1. 1. delavnica: Poklicna področja
Koordinatorici: Karmen Pajk (carmen.pajk@gmail.com), Tatjana Murn
Datum: november 2015
Delavnica je namenjena vsem slepim in slabovidnim dijakom. Začela se bo ob 15.
uri in zaključila naslednji dan ob 14. uri.
Cilj delavnice je prikazati, na katerih področjih slepe/slabovidne osebe zaradi vida ne
zmorejo biti uspešne in na katerih področjih lahko konkurirajo videčim.
Cilji delavnice:
- dijaki se seznanijo s poklicnimi področji, kjer so lažje zaposljivi in s poklicnimi
področji, kjer so težko ali nezaposljivi (vzporedno s tem "primerni" in "neprimerni"
študiji),
- ugotavljanje požarne varnosti pri slepih/slabovidnih osebah (ali je ustrezna, kako
hitro zaznajo tovrstno nevarnost, kako jih na to opozoriti) - sodelovanje Gasilske
brigade Vič,
- soočanje z dejstvom nezmožnosti opravljanja vozniškega izpita slepih in slabovidnih
oseb,
- pokazati, kakšne posledice ima lahko vožnja avtomobila slabovidne osebe,
- sodelovanje Avtošole, Ministrstva za promet,
- iskanje drugih alternativ prevoza (prevozi.org, spremljevalec ...).
9.2. 2. delavnica: Zaposlitvene možnosti slepih in slabovidnih
Koordinatorici: Darja Lukan, Polona Knific
Datum: 4. 2. 2016–5. 2. 2016
Vsebina:
V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s spoznavanjem poklicnih možnosti za
slepe in slabovidne. Predstavili bomo zaposlitveno rehabilitacijo in možne načine
zaposlovanja slepih in slabovidnih, saj je gospodarska kriza zaposlovanje oseb s
posebnimi potrebami še bolj odrinila na rob družbe. Med drugim bomo spoznali URI
Soča, Center za poklicno rehabilitacijo ter podjetje za usposabljanje in zaposlovanje
invalidov Želva, d. o. o in Agencijo Stičišče - prehod. Svetovali vam bodo glede
poklica, ki ga želite opravljati in vas seznanili na kakšne prepreke lahko naletite ter
kako jih čim lažje odpravite. Obiskali bomo tudi eno izmed delovnih mest, kjer je
zaposlena slepa ali slabovidna oseba, ki vam bo lahko povedala mnogo zanimivih in
koristnih informacij glede zaposlitve.
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Na delavnici bo čas tudi za medsebojno druženje, zabavo in sprostitev.
Na delavnici bodo imeli starši priložnost za razgovor z ravnateljico.
9. 3. Srečanje dijakov zaključnih letnikov srednješolskih programov
Koordinatorka: Jeraša Marija, marija.jerasa@guest.arnes.si
Datum izpeljave: 4. in 5. 2. 2016
Program:
Dvodnevna delavnica bo potekala v februarju. Dijaki bodo spoznali možnosti študija,
vpisni postopek, status študenta s posebnimi potrebami, pisali individualno prošnjo,
srečali se bodo s študenti z različnih študijskih programov in dejavnosti Društva
študentov invalidov, delovanje knjižnice na Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije in
zagotavljanje študijskega gradiva, spletne strani zanimive za študente … Imeli bodo
tudi delavnico na temo socialnih veščin in si sami pripravili večerjo ter se tako
preizkusili v vsakodnevnih opravilih.
10. SPECIALNA ZNANJA V ORGANIZACIJI ZAVODA: RO in DSP
Učencem vseh nivojev izobraževanja nudimo usposabljanje za specialno-pedagoške
veščine in spretnosti, s katerim nadomeščajo primanjkljaje, nastale zaradi slepote in
slabovidnosti.
VAJE VIDA
POMNI!
Manj ko otrok vidi, manj je motiviran za spontano opazovanje stvari okoli sebe.
Takega otroka je potrebno toliko bolj vzpodbujati h gledanju in k opazovanju. Slepi
otroci z majhnimi ostanki vida so vključeni k vajam po predhodnem preizkusu.
Cilji:
• Razvijajo sposobnost praktične uporabe preostalega vida.
• Usposobijo se za zavestno opazovanje in odpravljajo pasivnost gledanja.
• Razvijajo in urijo orientacijo.
• Krepijo občutek samozavesti in pozitivne samopodobe.
• Razvijajo in urijo sposobnost senzorične integracije (vidno- gibalne, vidnoslušne, slušno-gibalne, vidno- tipne, slušno-tipne, tipno-gibalne).
VSAKODNEVNA OPRAVILA SLEPIH
V delavnici bodo učenci usvajali veščine vsakodnevnih navad in za življenje
potrebnih spretnosti, kar ima za slepega in slabovidnega učenca splošni vzgojni in
izobraževalni pomen.
Okvara vida preprečuje in zavira sprejemanje zunanjih pobud po določeni aktivnosti.
Zato je potrebno, da učenec postopoma avtomatizira in nadzira svoje kretnje in
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opravila, ki postopoma preidejo v spretnosti. Učenec osvoji in utrjuje razne
vsakodnevne spretnosti in navade.:
• osnovna vsakodnevna opravila,
• opravila v povezavi z osebnim urejanjem,
• opravila v povezavi s higieno,
• opravila v povezavi s prehrano.
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ORIENTACIJA IN MOBILNOST
Orientacija in mobilnost je temeljnega pomena za vsestranski razvoj slepih in
slabovidnih, ker ublaži in odpravlja posledice senzorne motnje v smislu odpravljanja
gibalne oviranosti in zoženja socialnih situacij in stikov. Osnovni cilj predmeta je v
smislu samostojnega in varnega gibanja usposobiti vsakega slepega oz.
slabovidnega otroka.
Je individualna oblika usposabljanja za slepe učence in učence z minimalnim vidom.
Učenci osvojijo predstave v prostoru in se naučijo samostojnega gibanja s treningom
preostalih čutil. Vaje in treningi so postopni od predšolskega obdobja do zaključka
šolanja in tudi kasneje.
Splošni cilji orientacije in mobilnosti:
- da se usposobijo v gibanju, obvladovanju svojega telesa, prostora in širšega
okolja,
- se usposobijo za čim bolj samostojno življenje,
- posebej razvijajo in urijo čutila (tip, voh, sluh, čutilo za toploto, ravnotežje in
gibalne občutke),
- razvijajo si občutek varnosti, samozavesti in samopodobe,
- postajajo bolj motivirani za samostojno hojo s pripomočki,
- vzpostavljajo stik z okoljem na čim bolj naraven način,
- usposabljajo se za zavesten in aktiven odnos do okolja in v medsebojnih
človeških odnosih,
- usposobijo se za čim bolj samostojno in neodvisno življenje od okolja,
- razvijajo si grobo in fino motoriko,
- pridobivajo si znanja za uspešno komunikacijo,
- razvijajo in urijo si spomin, večajo koncentracijo in utrjujejo samostojnost in
zanesljivost pri opravljanju vsakodnevnih opravil.
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE
Na začetku pridobijo učenci osnovna znanja računalniškega opismenjevanja, ki so
potrebna za razumevanje in samostojno uporabo računalnika. V nadaljevanju se ta
znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo z uporabo osnovne programske
opreme in računalniških omrežij. Poudarek je na uporabi prilagojene IKT za slepe in
slabovidne.
Računalništvo je ciljno naravnano. Učenci:
• spoznavajo osnovne pojme računalništva, vlogo in pomen računalnika in z njim
povezane običajne in prilagojene tehnologije v sodobni družbi,
• pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno
uporabo sodobne IKT za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb,
• se usposobijo v slepem desetprstnem tipkanju,
• se usposobijo za uporabo osnovnih računalniških orodij,
• razvijajo sistematičnost, samostojnost, ustvarjalnost in kreativnost pri delu z
računalnikom,
• razvijajo komunikacijske zmožnosti in spretnosti,
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• pridobivajo spretnosti izobraževanja z računalniško tehnologijo,
• pridobivajo temelj za nadaljnjo komunikacijo in izobraževanje z računalniško
tehnologijo.
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MATEMATIKA IN MATEMATIČNI ZAPIS LATEX
Učenci in dijaki z motnjo vida morajo doseči enakovreden standard znanja, za kar na
nekaterih področjih matematike potrebujejo prilagojene strategije in orodja, za katere
jih je potrebno dodatno usposobiti – prilagojeno njihovi motnji vida.
Učenci in dijaki, ki pri pouku uporabljajo računalnik s prilagojeno programsko opremo
za slepe oziroma slabovidne (za pisanje zapiskov, reševanje delovnih listov, pri
preverjanju in ocenjevanju znanja, učitelji jim gradivo pripravijo v elektronski obliki
…), imajo največ težav pri zapisu matematike.
Cilji:
•
•

•
•
•
•

Učenje matematičnega zapisa za slepe in slabovidne Latex.
Usvajanje pisnih algoritmov (npr. za osnovne računske operacije z
večmestnimi števili) s strategijami, ki so prilagojene za slepe in slabovidne.
Vzpostavljanje realnih predstav o količinah in njihovih medsebojnih odnosih.
Učenje strategij geometrijskega načrtovanja.
Razvijanje predstavljivosti in orientacije pri geometriji na ravnini in v prostoru.
S pripomočki (tipne slike, modeli …) razvijati razumevanje ravninskih in
prostorskih odnosov med geometrijskimi elementi.

IZVAJANJE DSP – POMOČ PRI POSAMEZNIH PREDMETIH
Izvajanje DSP za nekatere predmete oz. predmetna področja, pri katerih prihaja do
specifičnega načina in tehnik usvajanja učne snovi ter so potrebni specialni
didaktično-metodični procesi.
Predmeti, pri katerih nudimo pomoč, so na primer: matematika, slovenščina, angleški
jezik, nemški jezik, naravoslovje ...
XI. DEJAVNOSTI NA VRTU ČUTIL
Na vrtu čutil organiziramo vodene oglede in različne delavnice. Osnovni vodeni ogled
traja 1 uro. Ogledi so namenjeni vsem zainteresiranim. Delavnice trajajo do 3 ure in
so namenjene predvsem otrokom v starosti od 3 do 18 let.
Čas izpeljave: po vnaprejšnjem dogovoru; od začetka septembra do konca junija
(prazniki in šolske počitnice zaprto).
Sprejemamo skupine od 5 do 30 udeležencev. Prijava najmanj 14 dni pred izvedbo.
Kontaktni e-naslov: vrt.cutil@zssm.si
Obiskovalci se bodo na delavnicah seznanili s čutili, slepoto in slabovidnostjo ter
težavami, ki spremljajo slepe in slabovidne ljudi v vsakdanjem življenju.
Preživijo lahko en šolski dan na vrtu in imajo pouk na prostem ter pri tem pa spoznajo
različne vsebine, ki so vezane na učni načrt.
Obiskovalci lahko izbirajo med naslednjimi delavnicami:
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•
•
•

delavnica o slepoti in slabovidnosti,
delavnica o čutilih,
delavnica o vsakodnevnem življenju slepih.
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XII. MEDNARODNI TABOR KOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠTVA
Kontakt: Grega Hribar, gregahribar@hotmail.com
(ICC - international camp on communication and computers for blind and visually
impaired)
Tabori ICC so namenjeni slepim in slabovidnim mladostnikom. Organizira jih
International Association ICC s sedežem v Linzu v Avstriji ter država gostiteljica.
Tabori so dobra priložnost, da slepi in slabovidni mladostniki spoznajo, kaj
prilagojena informacijsko-komunikacijska tehnologija lahko stori zanje. Ob tem se
dijaku družijo z vrstniki iz vse Evrope, urnik je napolnjen tudi s prostočasnimi
dejavnostmi, izleti in zabavo.
Nacionalni koordinator ICC za Slovenijo je Grega Hribar. Vsako leto se tabora
udeležijo tudi slovenski dijaku.
22. tabor bo organiziran v Nemčiji julija 2016. Udeležili naj bi se ga s skupino do 6
dijakov, starih od 16 do 21 let ter dvema spremljevalcema.
XIII. TEKMOVANJE TIPKANJA V PRAGI
Kontakt: Mateja Jenčič, mateja.jencic@guest.arnes.si
Srednja šola v Pragi (Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené) organizira
nacionalno tekmovanje v desetprstnem tipkanju za slepe in slabovidne osnovnošolce
in srednješolce. Na ta dogodek so povabljeni tudi tekmovalci iz drugih držav. Takšno
tekmovanje spodbuja učence in dijake, da izboljšajo svojo spretnost desetprstnega
tipkanja, kar je tudi eden izmed dejavnikov za povečanje njihove zaposlitvene
možnosti.
Načrtujemo, da se bo tekmovanja udeležilo tudi nekaj slovenskih dijakov.
Tekmovanje bo organizirano v začetku novembra.

XIV. DRUŽENJE STARŠEV (27. 5.–28. 5. 2016)
Vodja srečanja: ga. Maja Koritnik, maja.majcka@gmail.com
Datum: 27.5.2016 – 28.5.2016
Za koga? Za družine.
Srečanje bo potekalo v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino v samostojni
organizaciji staršev. Namen srečanja je sproščeno druženje in zabava ter izmenjava
zgodb in izkušenj. Prijava na mail koordinatorice. Maksimalno število ljudi na
srečanju je 35.
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XV. DAN ODPRTIH VRAT V VRTCU
Dan je možno izvesti po dogovoru.
Prijave zbira ga. ravnateljica na katjusa.koprivnikar@guest.arnes.si.

Bi želeli izvedeti še kaj?
Povejte in potrudili se bomo, da bo želena vsebina na programu drugo šolsko
leto.
Pa naj bo šolsko leto 2015/2016 za vse čim bolj uspešno!
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