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VABILO NA KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO 

PODPORA STROKOVNIM DELAVCEM V VZGOJI IN 
IZOBRAŽEVANJU PRI VKLJUČEVANJU OTROK IN 

MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI 

6. maj 2021, ob 14.00 
 
 

Vljudno vabljeni predstavniki vzgojno-izobraževalnih ustanov, vrtcev, šol, srednjih šol ter 
Centrov in Zavodov za otroke s posebnimi potrebami, da se udeležite konference z 
mednarodno udeležbo z naslovom Podpora strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju 
pri vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  
Na konferenci želimo predstaviti projekt Z roko v roki poMOČ - Krepitev kompetenc 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi 
potrebami, ki se izvaja v okviru konzorcija osmih zavodov in centrov za otroke s posebnimi 
potrebami. (http://projektpomoc.splet.arnes.si/) 
 
K sodelovanju na konferenci smo povabili tudi predstavnike tujih organizacij, ki se 
ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami, da nam predstavijo, na kakšen način se njihova 
organizacija trudi opolnomočiti strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju pri delu z otroki 
z različnimi posebnimi potrebami. Zanimalo nas bo tudi, kakšna bo prihodnost 
zagotavljanja podpore učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim delavcem v večinskih/rednih 
šolah pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.  
 

Pridružite se nam 6. maja 2021 ob 14.00.  
Prijava je mogoča do 23. 4. 2021. 

 

Prijavnica: https://1ka.arnes.si/prijava 

 
Konferenca bo potekala v obliki video prenosa na portalu Arnes Video. Povezavo do prenosa 
videokonference boste prejeli teden dni prej, prav tako tudi vsa potrebna navodila. Za 
spremljanje potrebujete napravo z internetno povezavo in zvočniki. Mikrofon in kamera 
nista nujno potrebna. Med potekom boste lahko komentirali in zastavljali svoja vprašanja 
(klepetalnik), na katera bomo skušali odgovoriti ob zaključku posameznega vsebinskega 
sklopa. Ob koncu konference se boste lahko vključili v videosejo preko platforme Zoom,  
podali komentarje ali zastavili vprašanja v živo (navodila za pridružitev bomo podali med 
konferenco). 
 
Konferenca je brez kotizacije. 
 
Prvi prispevek na konferenci bo v angleškem jeziku, drugi trije pa v srbskem oz. hrvaškem 
jeziku. Vsebine ne bomo prevajali v slovenski jezik. Prispevki, ki bodo sledili,  bodo v 
slovenskem jeziku. 
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Za vse potrebne informacije sem vam na voljo koordinatorka projekta Z roko v roki poMOČ, 
Nastja Strnad, na naslovu: nastja.strnad@center-iris.si ali na številki 040 646 333. 
 
Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami! 
 
Katjuša Koprivnikar, 
ravnateljica Centra IRIS in 
 
Nastja Strnad  
s sodelujočimi partnerji na Projektu Z roko v roki poMOČ  
 
 
 
 
Sodelujoči partnerji v Projektu Z roko v roki poMOČ 

 

• Center IRIS - Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 
slabovidne, Ljubljana 

 

• CIRIUS Kamnik - Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik 

 

 

• CIRIUS Vipava - Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje Vipava 

 

 

• Center Janeza Levca Ljubljana 
 

 

• Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora 
 

 
• Center za sluh in govor Maribor 

 

 

• Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 
 

 

• Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož 
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Program konference, 6. maj 2021 

Videokonferenca bo potekala v obliki video prenosa na portalu Arnes Video. 

 

13.40–14.00  Ob čakanju na prijave si boste lahko ogledali predstavitvene filmčke 
in slike ustanov, sodelujočih znotraj projekta Z roko v roki poMOČ. 

 
14.00–14.05 Uradni začetek in pozdrav udeležencev ter napoved programa.            
14.05–14.20 Kratka predstavitev projekta (namen), spregovori ravnateljica Centra 

IRIS, Katjuša Koprivnikar. 

14.20–15.05        Prispevki tujih udeležencev 

• Patrizia Ceccarani (IT) - strokovni vodja (direktorica) skupine 
centrov  Lega del Filo d'Oro - za otroke z več motnjami, otroke z 
okvaro vida in sluha - Lega del Filo d’Oro: experiences of training 
(Izobraževanja za zaposlene strokovne delavce znotraj centra Lega 
del Filo d’Oro, za asistente in učitelje v inkluziji ter starše otrok z 
različnimi posebnimi potrebami ter več motnjami) - 20 min 

  
• Martina Celizić, magistra edukacijske rehabilitacije, habilitator in 

koordinator izobraževanj, Dnevni centar za rehabilitaciju »Mali dom-
Zagreb« (HR) – Jačanje kompetencija stručnjaka u području rada sa 
osobama sa razvojnim teškoćama kroz iskustvo Edukacijskog centra 
Mali dom-Zagreb (Krepitev kompetenc strokovnih delavcev za 
obravnavo oseb z nevrorazvojnimi motnjami skozi izkušnjo 
Edukacijskega centra Mali dom - Zagreb) - 20 min 
 
 

15.05–15.15  Odmor 10 min 
 
15.15–15.20  Kratek povzetek povedanega, morebitni odzivi udeležencev 5 min 
15.20–16.05 Prispevki tujih udeležencev 

• Ljiljana Simić (SRB) - psihologinja in strokovna sodelavka za 
inkluzivno izobraževanje Grupe za socijalnu inkluziju Ministarstva 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Jačanje institucionalnih 
kapaciteta za inkluzivno obrazovanje u Republici Srbiji 
(Opolnomočenje vzgojno-izobraževalnih ustanov za inkluzivno 
izobraževanje v Republiki Srbiji) - 20 min 
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• Nataša Milojević (SRB) - psihologinja - Mreža podrške inkluzivnom 
obrazovanju – jedinstven model horizontalnog učenja i podrške i dobri 
primeri inkluzivne prakse (Mreža za podporo inkluzivnemu 
izobraževanju – edinstven primer horizontalnega učenja in podpore 
ter primeri dobre prakse) - 20 min 

16.05–16.15  Odmor 10 min  
 
16.15–16.30 Prispevek tujih udeležencev 

• Joan McNeal (IR) - Šola za slepe in slabovidne na Irskem - nimajo 
organizianih izobraževanj za učitelje v večinskih šolah, vendar bodo 
skušali predstaviti, kako oni nudijo podporo učiteljem v večinski šoli 
pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami - 15 min 

16.30–16.35  Kratek povzetek povedanega, odgovori na vprašanja udeležencev. 

16.35–17.10 Kratki filmčki o izvajanju izobraževanj v okviru vsake od 8 
ustanov, ki sodelujemo znotraj projekta Z roko v roki poMOČ 
(po 7–9 minut): 

• Center Janeza Levca Ljubljana 
• Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 
• Center za sluh in govor Maribor 
• Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož. 

17.10–17.15  Odmor 5 minut 
 
17.15–17.50 Kratki filmčki o izvajanju izobraževanj v okviru vsake od 8 

ustanov, ki sodelujemo znotraj projekta Z roko v roki poMOČ 
(po 7-9 minut): 

• Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora 
• CIRIUS Kamnik 
• CIRIUS Vipava 
• Center IRIS. 

17.50–18.10 Odziv predstavnika z Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport.  

18.10–18.30  Posvet o prihodnosti ponujanja tovrstnih izobraževanj in nove 
možnosti. 

18.30–18.35  Zaključek 


