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Med 5. in 7. julijem 2022 smo člani projekta “OMDER - Orientation and Mobility: Digital Education 
Readiness” opravili en mednarodni projektni sestanek (TPM) in praktične delavnice (STTE) na Dunaju 
v Avstriji. Srečanje je gostila avstrijska organizacija za podporo oseb z okvaro vida Hilfsgemeinschaft 
der Blinden und Sehschwachen Österreichs (HG).  

Na TPM sestanku smo se pogovarjali o glavni projektni temi strokovnega izobraževanja za učitelje 
orientacije in mobilnosti ter administrativnih in organizacijskih vidikih projekta.  

Člani projekta so se na STTE srečanjih pogovarjali o pogledih in predlogih skupnega evropskega 
učnega načrta za usposabljanje učiteljev orientacije in mobilnosti. Ogledali smo si BBi - Bundes 
Bildeninstitut, dunajski zavod za slepe osebe. Poslušali smo predstavitev g. Huga Furtada, ki je 
osnoval  www.dreamwaves.io in navigacijsko aplikacijo  “WaveOut” za osebe z okvaro vida, ki je 
brezplačno dostopna za uporabnike.   

Zunanji gost projektnega srečanja je bil tudi g. Milan Malecek, ki je učitelj orientacije in mobilnosti 
že več kot 30 let. S kolegico, ki je pred kratkim dokončala izobraževanje za učiteljico orientacije in 
mobilnosti, sta podrobno razložila državni program usposabljanja za učitelja orientacije in 
mobilnosti in kako poteka njuno delo. Člani projekta so se ob koncu srečanja pogovarjali še o delih 
strokovnega usposabljanja, ki bi se lahko izvajali v bolj dostopni, finančno ugodnejši in digitalni 
obliki.   

Člani projekta smo si ogledali prostore HG in spoznali njihov način podpore osebam z okvaro vida. 
Pogovarjali smo se tudi o potrebah organizacije nadaljevalnega projekta OMDER. Ogledali smo si 
tudi mesto Dunaj, kot preizkusili tradicionalne avstrijske jedi. Naslednje srečanje projekta bo v Trstu, 
v Italiji, od 4. – 6. 10. 2022.  

Ci vediamo presto!  See you soon! 

 

http://www.dreamwaves.io/
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