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Kdo smo?

Javni zavod Center IRIS je ustanovljen za potrebe
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za slepe in
slabovidne. Opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z
vzgojo in izobraževanjem:
• storitve povezane z delovanjem,
• službe za pomoč inkluziji,
• delavnice, tematska srečanja,
• izobraževanje strokovnih delavcev za delo s slepimi
in slabovidnim,
• strokovna srečanja,
• svetovanje.
Zaposleni strokovni delavci se stalno izobražujejo na
različnih strokovnih področjih in so vključeni v različne
mednarodne projekte.
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Center za izobraževanje, rehabilitacijo,
inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
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Center IRIS

Srednja šola

V Centru IRIS izvajamo prilagojene
vzgojno-izobraževalne programe za slepe in
slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne funkcije.
Programi so sprejeti in potrjeni na Strokovnem svetu za
poklicno izobraževanje RS.
Vsi programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za
šolstvo in šport: http://eportal.mss.edus.si/

Izbira srednje šole oz.
ustreznega programa je z
učence z motnjami vida
pogosto precejšnja
težava. Pogosto smo
deležni vprašanj, katera
srednja šola bi bila najprimernejša za šolanje
dijakov z motnjo vida, na
katerih šolah so po naših
izkušnjah v največji mer
pripravljeni prilagajati
pouk, z zavedanjem, da bo
izobraževanje zaradi
slabovidnosti ali slepot
oteženo. Nekateri
mladostniki imajo verjetno tudi že izdelane
poklicne želje, za katere
pa niso povsem prepričani, ali jih bodo
lahko privedle do samostojnega opravljanja
poklica. Pogoste poklic
ne želje v populaciji
slepih
ali slabovidnih
PROGRAMI
SREDNJA ŠOLA
mladostnikov so poklici
iz področja zdravstva,
vzgoje in varstva otrok,
tehničnih strok ... Pri

Ljubljana, 2021

Izbira srednje šole oz. ustreznega programa je za
učence z motnjami vida pogosto precejšnja težava.
Pri odločanju je ključnega pomena pridobitev poklicnih
kvalifikacij, ki bodo posamezniku omogočale opravljanje
poklica. V nekaterih primerih so dijaki uspešno opravili
splošnoizobraževalni del šolanja, zaradi motnje vida pa
žal niso mogli opraviti praktičnega pouka in s tem
zaključiti šolanja ter pridobiti poklica. V Centru IRIS
izvajamo prilagojene vzgojno-izobraževalne programe
za slepe in slabovidne dijake ter dijake z okvaro vidne

Predstavitev srednješolskih
vzgojno-izobraževalnih programov,
ki jih izvaja Center IRIS

funkcije.

Vrsta
programa

Predstavljamo vam prilagojene programe, ki jih
izvajamo v Centru IRIS. Navedene so tudi možnosti
prehajanja med posameznimi programi ter zaključek
izobraževanja.
Vrsta in nivo vzgojno-izobraževalnih programov:

Naziv
progama

Nižje poklicno Pomočnik v
izobraževanje biotehniki
(NPI)
in oskrbi

Katere so značilnosti prilagojenih
programov?

• V prilagojenem programu si dijaki pridobijo
enakovredno znanje in kvalifikacije kot vrstniki v
rednih programih.
• Programi so časovno prilagojeni zaznavnim
možnostim dijakov z motnjami vida, zato so večinoma
podaljšani za eno šolsko leto.
• Programi potekajo po enakih predmetnikih kot v
rednih šolah, izvajanje pa se prilagaja osebnim
potrebam posameznih skupin dijakov.
• Programi vsebujejo dejavnosti za optimalni razvoj
posameznika, predvsem za premagovanje
primanjkljajev, ovir oziroma motenj.
Možnosti prehodov med programi ter nadaljevanja
šolanja po vertikalnem sistemu izobraževanja si lahko
ogledate v publikaciji Predstavitev srednješolskih
vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih izvaja Center
IRIS in na spletni strani www.center-iris.si.

Trajanje Zaključek
izobr.
izobr.
3 leta*

Zaključni
izpit

Pomožni
3 leta*
administrator

Zaključni
izpit

Srednje
Administrator 4 leta*
poklicno
izobraževanje
(SPI)

Zaključni
izpit

Ekonomski
Poklicnotehniško
tehnik
izobraževanje
(PTI)

2 leti

Poklicna
matura

Gastronomija 5 let*
in turizem
- Turistični
tehnik

Poklicna
matura

Ekonomski
tehnik

Poklicna
matura

Srednje
strokovno
izobraževanje
(SSI)

5 let*

* Časovna prilagoditev – podaljšanje programa za
eno šolsko leto

Zakaj izbrati izobraževalne programe
v Centru IRIS?
• Ker je pouk individualiziran in prilagojen potrebam
posameznega dijaka;
• v posamezne oddelke je vključeno manjše število
dijakov, zato je možna večja individualizacija pouka;
pri pouku uporabljamo sodobna računalniška in spletna
orodja (računalnik, programska oprema za slepe oz.
slabovidne, elektronske lupe);
• ker se dijaki v okviru učnega procesa naučijo rokovati
z vso prilagojeno strojno in programsko opremo za
slepe oz. slabovidne;
• ker dobijo dijaki v šoli prilagojene didaktične
pripomočke in prilagojena učna gradiva (učbeniki, učni
listi, zemljevidi, makete);
• ker poučujejo strokovno usposobljeni učitelji z
dolgoletnimi izkušnjami;
• ker nudimo prilagojen ter individualni pristop pri
poučevanju na daljavo;
• ker omogočamo varnejše okolje za dijake z rizičnimi
obolenji;
• ker nam je poleg usvajanja 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 usvojil tiste veščine,
ki mu omogočajo razvoj samostojnosti;
• ker dijakom omogočamo številne delovne izkušnje;
• ker imajo dijaki možnost sodelovanja na številnih
dogodkih izven Centra (športna tekmovanja, umetniško
ustvarjanje, dobrodelno delovanje, medijski nastopi …);
• ker nudimo kvaliteten vzgojni program v domu za
učence in dijake.

