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VABILO NA INFORMATIVNI DAN 
 
 

Obveščamo vas, da bo v Centru IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in 

svetovanje za slepe in slabovidne v Ljubljani, potekal informativni dan za vpis  
v srednjo šolo 

 

v petek, 15. 2. 2019, ob 9.30 uri. 
 

 

 

Spoštovana bodoča dijakinja, bodoči dijak! 

Spoštovani starši! 

 

 

Center IRIS izvaja srednješolske programe, ki so povsem prilagojeni slepim in 

slabovidnim. V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali: 

 

Programa nižjega poklicnega izobraževanja (NPI): 
• Pomožni administrator (3 leta) 

• Pomočnik v biotehniki in oskrbi (3 leta) 

 

Program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI): 
• Administrator (4 leta) 

 
Program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI): 

• Ekonomski tehnik (2 leti) 
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Zakaj je vpis v srednješolske programe Centra IRIS prava izbira? 
 

- Ker je pouk individualiziran in prilagojen potrebam posameznega dijaka, 

- ker ima dijak na voljo vse prilagojene pripomočke (računalnik, programska oprema, 

elektronske lupe), 

- ker ima prilagojena vsa učna gradiva (učbeniki, učni listi, zemljevidi, makete), 

- ker poučujejo strokovno usposobljeni učitelji z dolgoletnimi izkušnjami, 

- ker nam je poleg osvajanja znanja pomemben posameznik in njegova kvaliteta 

življenja, 

- ker program izvajamo v središču Ljubljane, ki ponuja veliko možnosti za 

vključevanje v najrazličnejše aktivnosti, 

- ker obšolske dejavnosti prilagajamo potrebam in interesom posameznega dijaka, 

- ker se trudimo, da bi posameznik osvojil tiste veščine, ki mu omogočajo razvoj 

samostojnosti, 

- ker v prilagojenem okolju nudimo možnost razvoja posameznikovega potenciala. 

 

 

Na informativnem dnevu si boste ogledali del učne ure in se lahko pogovorili z našimi 

dijaki. Vabljeni tudi na ogled dijaškega doma, kjer lahko prebivate, v primeru da se odločite 

za nadaljevanje izobraževanja na našem Centru ali pa na kateri drugi srednji šoli v 

Ljubljani.  

 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da nam vašo udeležbo potrdite na telefonski številki 

01 2442 750 pri gospe Magdaleni Oletič ali po elektronski pošti na naslov  

info@center-iris.si. 
 

 

Vljudno vabljeni! 
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