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Pozdravljeni dijaki zaključnih letnikov! 

 

 
 

Vabimo vas na delavnico podpornih strategij za dijake 
zaključnih letnikov srednje šole, ki bo potekala v četrtek, 6. 
in petek, 7. februarja 2020, v Centru IRIS, Langusova ulica 
8, 1000 Ljubljana. 
 

Spoznali boste možnosti študija, vpisni postopek, status 
študenta s posebnimi potrebami in pisali individualno 
prošnjo. Seznanili se boste z dejavnostmi Društva študentov 
invalidov.  
V dvodnevne aktivnosti se vključujejo tudi dijaki ostalih 
letnikov. Program obeh delavnic se bo pri številnih 
vsebinah prepletal.  
Četrtkov večer boste preživeli v enem izmed prvih Escape 
Room-ov pri nas, Enigmarium (Trdinova ulica 8, Ljubljana). 
Preizkusili se boste v senzorni igri »Sensperience«. Zaprli 
boste oči in občutili najglobljo igro, kar si jih lahko zamislite!  



 
e-mail: info@center-iris.si; Zakladni podračun: 01100-6030689853 pri UJP Ljubljana 

IDENTIFIKACIJSKA ŠT.: SI94559899; MATIČNA ŠTEVILKA: 5051134, spletna stran: www.center-iris.si 

Sensperience je individualna, interaktivna, senzorična 
»gledališka« igra z elementi igre pobega, v kateri ni ugank, 
ni šifer in ni napačnih odločitev. Sedli boste v udoben stol, 
zaprli oči ali si nadeli prevezo in se preselili v svet igre. 
Slišali boste zvoke, vonjali vonjave, se dotikali predmetov 
ter srečevali osebe, ki živijo v svetu igre. Adrenalin je 
zagotovljen. 
V petek nam boste najprej povedali, kaj za vas pomeni 
prilagajanje učnih gradiv slabovidnosti ali slepoti. Potem pa 
se bomo odpravili v svet mode prek vodenega ogleda 
Galerije Emporium.  
 
Udeležba igre Sensperience bo potekala v skupini 6 
oseb in stane 13,5 evrov na osebo.  
 
Podrobnosti o izvedbi delavnice so opisane v priloženem 
programu. 
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite z izpolnjeno prijavnico, 
najkasneje do srede, 29. 01. 2020 in sicer: 

• na elektronski naslov: marija.jerasa@center-iris.si 

• ali pisno na naslov Center IRIS, Langusova ulica 8, 
1000 Ljubljana 

Zaradi omejitve števila udeležencev v Escape Room-u ga 
zamudniki s prijavami ne bodo mogli obiskati. 
Program delavnice in prijavnica sta tudi na spletni strani 
Centra IRIS. 
Zaradi objektivnih razlogov so pri programu so možne 
spremembe. 
 
Koordinatorka delavnice:   Ravnateljica:          
Marija Jeraša                             Katjuša Koprivnikar 
 
Prilogi: 

- program delavnice 
- prijavnica 
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Program delavnice 
 
ČETRTEK, 06. 02. 2020 
 
 

Čas Dejavnost Izvajalci 

15.30 -16.00 Prihod udeležencev, 
nastanitev v sobah, 
predstavitev vsebine 
delavnice 
 

M. Jeraša 

16.00-17.30 
 

Status študenta s 
posebnimi potrebami, 
možnosti študija, 
predstavniki Društva 
študentov invalidov  
 

M. Jeraša in 
predstavnik DŠIS 

17.30-17.45 Malica  

17.45-19.00 Razpis, vpisni postopek, 
individualna prošnja, … 

M. Jeraša 
 

19.00 večerja  

19.30-22.00 Doživetje senzorične 
gledališke igre 
»Sensperience« v 
Escape Room-u, 
Trdinova ulica 8, 
Ljubljana (3. skupina) 
 

K. Grum 
T. Murn  
M. Jeraša 
 

22.30 Urejanje pred spanjem 
ter nočni počitek 

nočni vzgojitelj  
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PETEK, 07. 02. 2020 

 
Čas Dejavnost Izvajalci 

7.00-7.30 Jutranje bujenje, urejanje 
 

vzgojitelj  

7.30-8.30 Priprava zajtrka  
 

vzgojitelj 

8.30-10.00 
 

Kako naj mi v šoli prilagodijo 
učno gradivo?  

K. Grum 
T. Murn 

10.30-
11.00 

Malica  

11.30-
12.30 

Vstopi v svet mode! (voden 
ogled po Galeriji Emporium) 

M. Jeraša 

13.00 Kosilo  

13.00-
14.30 

Delavnica: Socialne igre M. Camloh 

 


