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          Ljubljana, 2. 10. 2020 

 

VABILO 

 

SEMINAR ZA UČITELJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV IN DIJAKOV 

 

Obveščamo vas, da bomo v petek, 16. 10. 2020, in v soboto, 17. 10. 2020, izvedli  

dvodnevni 17-urni Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov. Seminar bo 

potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in 

svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.  

 

Seminar je namenjen razrednim in predmetnim učiteljem, profesorjem ter drugim 

strokovnim delavcem v osnovni in srednji šoli. 

 

Vsebina programa: 

V okviru 17-urnega seminarja bodo predstavljene zakonitosti poučevanja slepih in slabovidnih, 

njihova orientacija in mobilnost, tehnike opisovanja slepim in slabovidnim ter vsakdanje 

spretnosti, ki so prav tako pomembne za pripravo mladih slepih in slabovidnih na samostojno 

življenje. Izvajalci seminarja bodo predstavili tudi psiho-dinamske značilnosti vključevanja 

otroka z okvaro vida v večinsko šolo, spoznati bo mogoče učne pripomočke slepih in 

slabovidnih ter kako prilagoditi gradiva in učni proces slepemu ali slabovidnemu učencu, 

oziroma dijaku. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju bo predstavljena še priprava 

individualiziranega programa. Na koncu sobotnega dela strokovnega usposabljanja se bodo 

udeleženci glede na interes razdelili po predmetnih področjih in spoznali specifike dela s 

slepimi in slabovidnimi pri posameznem predmetu. Na prijavnici je potrebno zabeležiti tudi 

predmetno področje, ki vas zanima. 
 

Program: 

PETEK 

Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov 
16. 10. 2020 

Trajanje: 9 ur 

Urnik Naslov predavanja Predavateljica Št. 

ur  

11.00 - 11.45 Predstavitev okvar vida Tatjana Murn 1 

11.45 - 13.15 Zakonitosti poučevanja slepih in 
slabovidnih 

Tatjana Murn 2 

13.15 – 13.30 ODMOR 
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13.30 – 14.15 Center IRIS in Inkluzija Katjuša 
Koprivnikar 

1 

14.15 – 15.00 Psiho-dinamske značilnosti vključevanja 
otroka z okvaro vida v inkluziji 

Sabina Šilc 1 

15.00 – 15.45 Načrtovanje in priprava individualiziranega 
programa  

Marija Jeraša 1 

15.45 – 16.00            ODMOR  

16.00 – 16.45 Orientacija in mobilnost slepih (skupina 1: 
delavnica za učitelje slepih učencev, 
dijakov) 

Sara Češarek 
 

1 

16.00 – 16.45 Orientacija in mobilnost slabovidnih 
(skupina 1: delavnica za učitelje slepih 
učencev, dijakov) 

Peter Rot 1 

16.45 – 17.30 Vsakodnevne spretnosti slepih (skupina 1: 
delavnica za učitelje slepih učencev, 
dijakov) 

Sara Češarek 1 

16.45 – 17.30 Vsakodnevne spretnosti slabovidnih 
(skupina 1: delavnica za učitelje slepih 
učencev, dijakov) 

Peter Rot 1 

17.30 – 18.15 Tehnike opisovanja slepim (skupina 1: 
delavnica za učitelje slepih učencev, 
dijakov) 

Sara Češarek 1 

17.30 – 18.15 Tehnike opisovanja slabovidnim (skupina 2: 
delavnica za učitelje slabovidnih učencev, 
dijakov) 

Peter Rot 1 

SOBOTA 

Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev in dijakov 
17. 10. 2020 

Trajanje: 8 ur 

Urnik Naslov predavanja Predavateljica 1. Št. 

ur 

9.00 – 10.30 Pouk na daljavo in dostopnost elektronskih 
virov za slepe in slabovidne 

Mateja Jenčič 2 

10.30 – 10.45 ODMOR   
10.45 – 11.30 Didaktični pripomočki in spec.oprema za 

slepe in slabovidne 
Marija Repe 
Kocman 

1 

11.30 – 13.00 Prilagajanje besedil za slepe (skupina 1: 
delavnica za učitelje slepih učencev, 
dijakov) 

Marija Repe 
Kocman 

2 

11.30– 13.00 Prilagajanje besedil za slabovidne (skupina 
2: delavnica za učitelje slabovidnih 
učencev, dijakov) 

Jera Svetek 2 

13.00 – 13.15  ODMOR 

13.15 – 14.00 Priprava besedil in pisnih preverjanj znanja Marija Jeraša 1 
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14.00 – 15.30 
 
 
 
 
 
 

Razdelitev po različnih predmetnih 
področjih (vzporedna izvedba), po potrebi 
oz. vnaprejšnji najavi: 

  
 
 
 
 

2 

Razredni pouk (učilnica 38) Tina Kastelic 

ANG, jezikoslovje (učilnica št. 52) Marija Jeraša 

MAT (računalniška učilnica št. 36) Polona Knific 

FIZ (kabinet št. 34) Grega Hribar 

ZGO in specifike nemškega jezika (učilnica št. 48) Karmen Grum 

GEO, družboslovje (učilnica št. 51) Marija Repe Kocman 

BIO, KEM (učilnica št. 47) Damijana Dušak 

TIT (učilnica št. 8) Anja Ponikvar 

LUM (učilnica št. 7) Jera Svetek 

ŠPO (telovadnica) Anja Pečaver  

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

 

V petek 16. 10. 2020 ne bo mogoče parkirati na dvorišču Centra IRIS, zato vas prosimo, da 

tega dne poiščete parkirišče v bližini in v času drugega odmora svoje vozilo preparkirate na 

dvorišče Centra IRIS. Najbližji javni parkirišči sta na Mirju in za Tobačno, kjer se nahaja 

Upravna enota Ljubljana. V soboto pa bo mogoče že ob prihodu parkirati na dvorišču Centra 

IRIS.  

 

Prijava: 

Prosimo vas, da v primeru udeležbe pošljete na el. naslov nastja.strnad@center-iris.si 

prijavnico z vsemi zahtevanimi podatki, ali nas kontaktirate  na tel. št. 01 2442 760, najkasneje 

do 14. 10. 2020.  

 

Vljudno vabljeni, tudi če se udeležite le enega dela seminarja! 

 

 

Odgovorna oseba konzorcijskega partnerja, 

ravnateljica Centra IRIS, 

Katjuša Koprivnikar 
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