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VABILO 

 

16-urni seminar: Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne 

funkcije v predšolskem obdobju 

V četrtek in petek, 17. in 18. septembra 2020, bo potekal dvodnevni seminar z naslovom Delo 

s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju. Oba 

dneva se bo seminar začel ob 12.30 in bo trajal do 19.00. Izobraževanje bo v prostorih Centra 

IRIS na Langusovi ulici 8 v Ljubljani. 

Seminar je namenjen predvsem vzgojiteljem/icam, pomočnikom/icam vzgojiteljev/ic, svetovalni 

službi ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.   

Udeleženci se bodo na seminarju seznanili s strokovnimi tiflopedagoškimi principi obravnave 

slepega in slabovidnega otroka oz. otroka z okvaro vidne funkcije, ki predstavljajo vsestranski 

razvoj otroka na motoričnem, kognitivnem in socialnem področju ter s specifikami izvajanja 

programa za predšolske otroke. Namen strokovnega usposabljanja je razumevanje otrokovih 

posebnih potreb zaradi senzornega primanjkljaja ter zagotavljanje enakovrednega 

vključevanja slepega in slabovidnega otroka oz. otroka z okvaro vidne funkcije v dejavnosti 

vrtca.   

Program: 

Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju 

ČETRTEK, 17. 9. 2020 TRAJANJE: 8 UR 

URNIK NASLOV PREDAVANJA ŠT. UR 

12.30 – 14.00 Slep in slaboviden otrok oz. otrok z okvaro vidne funkcije v 

predšolskih programih 

(Dragana Žunič) 

• Opredelitev slepote in slabovidnosti. 

• Zgodnji znaki okvar vida in kako jih lahko prepoznamo; 

video simulacija okvar vida. 

• Značilnosti zgodnjega razvoja otrok z okvaro vida. 

• Spremljevalec otrok z okvaro vida: nuja ali potuha. 

• Zgodnja obravnava za otroke z okvaro vida. 

• Programi Centra IRIS za predšolske otroke z okvaro 

vida ter strokovne delavce. 

2 

14.00 – 14.15 ODMOR 



                                                                                      

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.« 

14.15 – 15.00 »Moj svet opazovan skozi kalejdoskop« (predstavitev 

kortikalne/cerebralne motnje vida) 

(Dragana Žunič) 

1 

15.00 – 15.45 Principi in strategije v obravnavi otrok s 

kortikalno/cerebralno motnjo vida 

 (Dragana Žunič) 

1 

15.45 – 16.00 ODMOR  

16.00 – 17.30 Orientacija in mobilnost pri slepih otrocih (skupina 1 – 

delavnica za vzgojitelje slepih otrok) 

(Sara Češarek) 

2 

16.00 – 17.30 Orientacija in mobilnost pri slabovidnih otrocih oz. otrocih 

z okvaro vidne funkcije (skupina 2 – delavnica za vzgojitelje 

slabovidnih otrok) 

(Peter Rot) 

2 

17.30 – 18.15 Avdiodeskripcija za slepe predšolske otroke (skupina 1 – 

delavnica za vzgojitelje slepih otrok) 

(Sara Češarek) 

1 

17.30 – 18.15 Avdiodeskripcija za slabovidne otroke in otroke z okvaro 

vidne funkcije v predšolskem obdobju (skupina 2 – 

delavnica za vzgojitelje slabovidnih otrok) 

(Peter Rot) 

1 

18.15 – 19.00 Diskusija (skupaj) 

(Peter Rot) 

1 

 

Delo s slepimi in slabovidnimi otroki oz. otroki z okvaro vidne funkcije v predšolskem obdobju 

PETEK, 18. 9. 2020 TRAJANJE: 8 UR 

URNIK NASLOV PREDAVANJA ŠT. UR 

12.30 – 13.15 Priprava varnega in spodbudnega okolja za slepe in 

slabovidne otroke oz. otroke z okvaro vidne funkcije  

(dr. Mateja Maljevac) 

1 

13.15 – 14.45 Igra kot temelj razvoja slepih in slabovidnih otrok oz. otrok 

z okvaro vidne funkcije 

(dr. Mateja Maljevac) 

2 

14.45 – 15.00 ODMOR 
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15.00 – 16.30 Izzivi v okolju, osebna izkušnja 

(Anja Detiček) 

2 

16.30 – 16.45 ODMOR 

16.45 – 18.15 Vsakodnevna opravila slabovidnih otrok oz. otrok z okvaro 

vidne funkcije (skupina vzgojiteljev slabovidnih otrok) 

(Tara Bartolj) 

2 

16.45 – 18.15 Vsakodnevna opravila slepih  

(skupina vzgojiteljev slepih otrok) 

(Ajda Mikolič) 

2 

18.15 – 19.00 Družine otrok z okvaro vida 

(Sabina Šilc) 

1 

Izobraževanje se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije! 
 

Prosimo, da najkasneje do 15. 9. 2020, pošljete prijavnico na el. naslov nastja.strnad@center-

iris.si, ali nas o udeležbi obvestite po el. pošti nastja.strnad@center-iris.si, lahko pa udeležbo 

sporočite tudi po telefonu: 01 2442 760. 

 

Izobraževanje bo potekalo v času, ko bodo parkirišča pred našo ustanovo - Center IRIS 

(Langusova 8, Ljubljana) -  zasedena, zato vas vljudno naprošamo, da svoje vozilo pustite 

zunaj šolskega dvorišča. Najbližji javni parkirišči sta na Mirju in za Tobačno, kjer se nahaja 

Upravna enota Ljubljana. 

 
 

Vljudno vabljeni! 

 

Nastja Strnad,                                                                  ravnateljica Katjuša Koprivnikar, 

Koordinator projekta Z roko v roki poMOČ           Odgovorna oseba konzorcijskega partnerja 
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