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          Ljubljana, 28. 1. 2020 

 

OBVESTILO O IZVEDBI 2. SREČANJA SKUPINE UČITELJEV SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH UČENCEV IN DIJAKOV 

 

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 13. 2. 2020,  

2. SREČANJE SKUPINE UČITELJEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH UČENCEV IN DIJAKOV 

za razredne in predmetne učitelje ter druge strokovne delavce v osnovni in srednji šoli. 

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

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

 

Vsebina programa: 

Srečanje je namenjeno učiteljem in profesorjem ter drugim strokovnim delavcem osnovnih in 

srednjih šol, ki delajo s slepimi ali slabovidnimi učenci, dijaki, da poglobijo svoje znanje o 

posebnostih dela s slepimi ali slabovidnimi učenci, dijaki. To je tudi ustrezno mesto, kjer učitelji, 

profesorji, svetovalni delavci, ki delajo s slepimi ali slabovidnimi, lahko delijo izkušnje. Na 

tokratnem srečanju bosta z udeleženci delili svojo osebno izkušnjo slabovidnosti Karolina 

Doltar in Brigita Kosi, zaposleni na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Učiteljica 

športne vzgoje s Centra IRIS, Anja Pečaver, ki ima bogate izkušnje pri delu s slepimi in 

slabovidnimi učenci in dijaki, pa bo predstavila športni igri/disciplini slepih in slabovidnih, 

imenovani goalball in showdown. Obe športni igri sta razširjeni med mladimi slepimi in 

slabovidnimi. 

 
PROGRAM: 

ČETRTEK, 13. 2. 2020 Trajanje: 4 ure 

Urnik Naslov predavanja in delavnica Predavatelj/ica Št. ur 

15.00 – 15.45 
Predstavitev športne igre goalball v 

telovadnici 
Anja Pečaver 1 

15.45 – 16.30 
Predstavitev športne igre showdown v 

telovadnici 
Anja Pečaver 1 

ODMOR (15 min) 

16.45 – 17.30 
Osebna izkušnja slabovidnosti – od 

otroštva do odraslosti 
Karolina Doltar 1 

17.30 – 18.15 Osebna izkušnja slabovidnosti  Brigita Kosi 1 
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Seminar se izvaja v sklopu projekta Z roko v roki poMOČ in je brez kotizacije! 

 

Opravičujemo se, ker vam ne moremo zagotoviti parkirišča na dvorišču Centra IRIS, vendar 

nam razmere tega ne dopuščajo. Potrebujemo ga za lastne potrebe in potrebe staršev, ki 

prihajajo k nam z otroki in mladostniki. Vljudno vas naprošamo, da svoje vozilo pustite izven 

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

Upravna enota Ljubljana. 

 

Prijava: 

Prosimo vas, da izpolnite prijavnico najkasneje do torka, 11. 2. 2020 oz. nas kontaktirate na 

elektronski naslov nastja.strnad@center-iris.si ali na tel. št. 01 2442 760. 

 

Lep pozdrav! 

Katjuša Koprivnikar, 

ravnateljica Centra IRIS 

mailto:nastja.strnad@center-iris.si

