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                                                   Številka:  16/5-2016 
           Ljubljana, 22. 9. 2016 

 
OBVESTILO O IZVEDBI NADALJEVALNEGA SEMINARJA BRAJICE 

 

Obveščamo vas, da bomo dne 11. 10. 2016  izvedli  
NADALJEVALNI SEMINAR BRAJICE za učitelje slepih 

učencev/dijakov.  
Seminarja se lahko  udeležijo tudi starši. 

 
Seminar bo potekal v prostorih Zavoda za slepo in slabovidno mladino 

Ljubljana, Langusova ulica 8, Ljubljana. 
 
Koordinator seminarja:   Tatjana Murn    tatjana.murn@guest.arnes.si 
 
Vsebina programa 
 
Seminar je namenjen utrjevanju in poglabljanju poznavanja sistema brajevega 
zapisa. Udeleženci se bodo seznanili z zahtevnejšimi oblikami brajevega zapisa, ki 
ga uporabljajo učenci oz. dijaki, ki delajo na brajevi vrstici (značilnosti računalniške 
brajice, razlika med 6-točkovnim in 8-točkovnim brajevim zapisom, posebni znaki, 
računski izrazi, zapis formul, matematični zapis Latex,  zapisovanje not ...). Poseben 
poudarek bomo namenili tudi pripravi gradiva za slepega, t.j. za tisk v brajici. 
Na seminarju bo posredovana tudi informacija o novem standardu slovenske 6-
točkovne brajice. Udeležbo na seminarju priporočamo vsem učiteljem/ 
spremljevalcem/staršem slepih, ki že poznate osnove  brajice in bi želeli svoje znanje 
dopolniti.   

 
TOREK, 11. 10. 2016 

 
9.00 – 9.45   Brajica in vrste brajevega zapisa  (Tatjana Murn) 

9.45 – 11.00   8-točkovni brajev zapis in posodobljen standard 6-točkovne 

   slovenske brajice (Mateja Jenčič) 

11.00 – 11.30  Odmor 

11.30 – 12.15 Uporaba sistema Latex pri pouku matematike (Polona Knific) 

12.20 – 13.05 Notni zapis v brajici in elektronski obliki (Neva Laščak) 

13.15 – 14.00 Priprava gradiva za tisk v brajici (Marija Repe Kocman) 

 

 
Kotizacija za seminar znaša 30,00 EUR za posameznega udeleženca. 
Plačate jo po prejetem računu. Starši slepih učencev so opravičeni 
plačila kotizacije. 
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Prijava:  
Prosimo, da podpisano in žigosano prijavnico (priloga) pošljite 
najkasneje  do petka, 7. 10. 2016 na naslov:  
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Langusova ulica 8, 1000 
Ljubljana ali  po faxu: 01 2442 777.  
 
 
 
Koordinatorica seminarja:                         Ravnateljica:  
Tatjana Murn                                             Katjuša Koprivnikar   
 

 

 


