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Projekt: Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter 

otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 
 

Ljubljana, 04. 05. 2018 
Evidenčna številka:  

 
VABILO NA PRVO SKUPNO DELAVNICO 

 
 
Dragi starši, dragi otroci in mladina! 
 
Vljudno vas vabimo na novost v  našem programu druženj, to je PRVO SKUPNO DELAVNICO OD 
VRTCA DO KONCA OSNOVNE ŠOLE, kjer se bomo skupaj družili otroci, starši in strokovni delavci! 
 
Kje in kdaj? 
Delavnica bo potekala v Centru IRIS, v soboto, 19. maja 2018, od 9.00 do 15.00 ure. 
 
Zakaj?  
Da se bolje spoznamo, imamo čas, da poklepetamo, si izmenjamo izkušnje, mnenja, pričakovanja. 
 
Kaj bomo počeli? 
Najmlajši otroci in otroci, ki obiskujejo programe PP in NIS, bodo ustvarjali z različnimi materiali, se 
igrali, spoznavali igre in športe, si samostojno pripravili malico, raziskovali senzorno sobo, se igrali na 
igrišču, si ogledali lutkovno predstavo ... Vmes bo poskrbljeno tudi za počitek in kosilo. 
 
Za malo starejše otroke in mladino 2. in 3. tirade, bo organizirano zabavno sobotno športno dopoldne: 
pohod, nogomet, badminton, met vorteksa, frizbija, družabno pogovorne igre, lenarjenje v senci, 
pogovor ... 
 
Starši pa boste imeli možnost slišati gospoda dr. Marina Kačiča, ki bo predstavil revijo Rikoss in 
vzporedno večkanalno avdio komuniciranja z računalnikom in okoljem; svoje izkušnje, vprašanja, 
mnenja boste imeli možnost podeliti z drugimi starši na tržnici izkušenj; na ta dan bo organizirana 4. 
šola za starše z naslovom Od nas v svet, kjer boste izvedeli več o prehodih (iz vrtca v osnovno šolo, iz 
osnovne šole v srednjo šolo, med programi), spregovorili bomo o temi zaposlitve, zaposljivosti, 
socialne vključenosti in o prehodu v odraslost in samostojnost. Sledilo bo še kosilo in delavnica 
svetovne kavarne, kjer vas bomo zaprosili za vaše mnenje o spremljevalcih slepih/slabovidnih otrok.  
 
Dan bomo vsi skupaj zaključili z nekaj družabnimi športnimi dejavnostmi, ko se bomo od 14.00 do 
15.00 družili vsi skupaj: otroci, starši in strokovni delavci. 
 
Cena:  

- za otroke brezplačno,  
- za starše se plača strošek prehrane, ki znaša 5€ po osebi. Po delavnici bo izdan račun. 

 
Pomembno:  

- Prijave sprejemamo do ponedeljka, 14. 5. 2018, ali po pošti na naslov Center IRIS - Center za 
izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 
1000 Ljubljana ali na mail info@center-iris.si.  

- Prijave, ki bodo prispele po 14. 5., bomo primorani zavrniti, prav tako družin, ki se na dogodek 
ne bodo prijavile, ne bomo mogli sprejeti, zato vas vljudno prosimo, da se držite roka.  

- Prosimo, da prijavi priložite v celoti izpolnjeno prijavnico, ki je v priponki. 
 
Veselimo se druženja z vami! 
Vse lepo do skorajšnjega snidenja! 
 
 
mag. Nina Čelešnik Kozamernik,                                                    Katjuša Koprivnikar, 
vodja delovne skupine                                                               ravnateljica Centra IRIS 


