
VABILO NA MEDNARODNI STROKOVNI POSVET 

Ob obeležitvi 100. obletnice organizirane skrbi za slepe in slabovidne na Slovenskem 
bomo organizirali mednarodni strokovni posvet z naslovom 

CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN 
SOCIALNA VKLJUČENOST 

OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV.
Posvet bo potekal, 16. in 17. maja 2019, v Centru IRIS, Ljubljana.
Na posvet vabimo vse strokovne delavce, ki se pri svojem profesionalnem delu srečujete 
z osebami z okvaro vida. 

Ob posvetu bo izdan zbornik, zato vas pozivamo, da s pisnim prispevkom predstavite 
svoje delo, izkušnje, projekte, dosežke, vizijo in ideje ter na ta način prispevate k prenosu 
znanja in primerov dobre prakse s področja celostne obravnave, vseživljenjskega učenja in 
socialne vključenost oseb z okvaro vida. 

Navodila za pisanje prispevkov za zbornik so priloga temu obves�lu.

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na mednarodnem posvetu in zbornik 
posveta, ki bo izdan v slovenskem jeziku z angleškimi povzetki. Vsak udeleženec s 
prispevkom pa še pripadajoče število točk za napredovanje. 

Delovna jezika posveta bosta slovenščina in angleščina.

V programu posveta bodo sodelovale strokovne uvodničarke:
dr. Aksinja Kermauner, docentka na PEF Univerze na Primorskem – oddelek za inkluzivno 
pedagogiko,
dr. Ksenija Stanimirov, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za  specialno edukacijo 
in rehabilitacijo,
dr. Marija Anđelković, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za specialno edukacijo 
in rehabilitacijo.

PRIJAVE NA POSVET IN KOTIZACIJA

Prijave na posvet 

           Za udeležence slušatelje:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

 Za  študente in upokojence – slušatelje:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

 Za udeležence, ki bodo na posvetu ak�vno sodelovali in poslali prispevek za  
 objavo v Zborniku:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. januarja 2019 posla� prispevek in ga do 15. marca po potrebi po navodilih  
       komisije popravi�, dopolni�.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

Vsak prispevek bosta recenzirala najmanj dva recenzenta.
Pri recenziji člankov upoštevamo naslednje kriterije: aktualnost teme, strukturiranost in 
organizacijo članka, strokovnost in razumljivost besedila.

Ko�zacija:
 - študent, upokojenec (20 EUR*);
 - predavatelj (dolžine 30 minut), ki napiše tudi prispevek (60 EUR*);
 - udeleženec, ki odda le prispevek (80 EUR*);
 - slušatelj (100 EUR*).
 *+ 20 % DDV

V ceni je vključeno:
 - stroški organizacije posveta,
 - jutranji in popoldanski odmor s kavo in prigrizki,  
 - kosilo,
 - zbornik.
Prijave sprejemamo na e-naslov: info@center-iris.si 

Roki in plačilo
Ko�zacijo nakažete na račun organizatorja: Center IRIS – Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Davčna št.: SI 94559899

TRR: 01100-6030689853, odprt pri UJP Ljubljana 
Račun Vam bomo izstavili po konferenci.

Odpoved in vračilo plačil
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane 
ko�zacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano ko�zacijo.
Odjavo pošljite po elektronski poš�: info@center-iris.si. 

Priloge: 
 - prijavnica,
 - navodila za pisanje prispevkov za zbornik,
 - navodila za ci�ranje.

STROKOVNE UVODNIČARKE

Dr. Aksinja Kermauner, docentka na PEF Univerze na Primorskem – oddelek za inkluzivno  
 pedagogiko. Predava predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi. 
 Svoje izkušnje in znanje s področja slepote in slabovidnos� deli skozi monografije in  
 članke s tema�ko slepote in slabovidnos�, sodeluje na domačih in tujih 
 konferencah, izobražuje in nastopa v medijih. Je pesnica in pisateljica, avtorica  
 �pnih slikanic in literature s področja slepote in slabovidnos�, vodi avtorske 
 projekte za senzibilizacijo okolja in inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. 

Dr. Ksenija Stanimirov, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za  specialno edukacijo  
 in rehabilitacijo, kjer predava in raziskuje področja, povezana z osebami s 
 posebnimi potrebami s poudarkom na okvari vida: inkluzija otrok z okvaro vida, 
 otroci z okvaro vida in pridruženimi motnjami, gluhoslepota, kor�kalna okvara 
 vida ... Predavala bo na temo Socialni vidik življenja oseb z okvaro vida – socialna 
 par�cipacija odraslih oseb z okvaro vida.

Dr. Marija Anđelković, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za specialno edukacijo 
 in rehabilitacijo, kjer predava in raziskuje različne teme, povezane z osebami z 
 okvaro vida s poudarkom na zgodnji obravnavi, kor�kalnih okvarah vida, 
 psihosocialni podpori osebam z okvaro vida in njihovim družinam, adap�vnih  
 vedenjih oseb z okvaro vida ... Predavala bo na temo Socialni vidiki življenja oseb 
 z okvaro vida – socialni razvoj otrok z okvaro vida.

PROGRAM POSVETA

Četrtek, 16. maj 2019

 8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00–11.00 Otvoritev posveta: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS 
   Uvodničarka: dr. Aksinja Kermauner
   Predstavitev dela na posvetu in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 11.00–11.30 Odmor za kavo
 11.30–13.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 13.30–14.30 Odmor za kosilo
 14.30–16.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 16.30–17.00 Odmor za kavo
 17.00–18.00 Sklepne misli 1. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 ** Vodijo moderatorji. Skupine bodo oblikovane glede na interes prijavljenih. 

Petek, 17. maj 2019

 8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00–11.00 Otvoritev 2. dne: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS 
   Uvodničarki: dr. Ksenija Stanimirov in dr. Marija Anđelković
   Predstavitev dela na posvetu in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 11.00–11.30 Odmor za kavo
 11.30–13.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 13.30–14.30 Odmor za kosilo
 14.30–16.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 16.30–17.00 Odmor za kavo
 17.00– 18.00 Sklepne misli 2. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik 
   Zaključek: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS
 ** Vodijo moderatorji. Skupine bodo oblikovane glede na interes prijavljenih.

Center 
IRIS 

100 let
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Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, Ljubljana Ljubljana, 10. junij 2018

Evidenčna številka: 6009-1/3

Praznujemo že 100 let uspešnega delovanja!



VABILO NA MEDNARODNI STROKOVNI POSVET 

Ob obeležitvi 100. obletnice organizirane skrbi za slepe in slabovidne na Slovenskem 
bomo organizirali mednarodni strokovni posvet z naslovom 

CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN 
SOCIALNA VKLJUČENOST 

OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV.
Posvet bo potekal, 16. in 17. maja 2019, v Centru IRIS, Ljubljana.
Na posvet vabimo vse strokovne delavce, ki se pri svojem profesionalnem delu srečujete 
z osebami z okvaro vida. 

Ob posvetu bo izdan zbornik, zato vas pozivamo, da s pisnim prispevkom predstavite 
svoje delo, izkušnje, projekte, dosežke, vizijo in ideje ter na ta način prispevate k prenosu 
znanja in primerov dobre prakse s področja celostne obravnave, vseživljenjskega učenja in 
socialne vključenost oseb z okvaro vida. 

Navodila za pisanje prispevkov za zbornik so priloga temu obves�lu.

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na mednarodnem posvetu in zbornik 
posveta, ki bo izdan v slovenskem jeziku z angleškimi povzetki. Vsak udeleženec s 
prispevkom pa še pripadajoče število točk za napredovanje. 

Delovna jezika posveta bosta slovenščina in angleščina.

V programu posveta bodo sodelovale strokovne uvodničarke:
dr. Aksinja Kermauner, docentka na PEF Univerze na Primorskem – oddelek za inkluzivno 
pedagogiko,
dr. Ksenija Stanimirov, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za  specialno edukacijo 
in rehabilitacijo,
dr. Marija Anđelković, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za specialno edukacijo 
in rehabilitacijo.

PRIJAVE NA POSVET IN KOTIZACIJA

Prijave na posvet 

           Za udeležence slušatelje:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

 Za  študente in upokojence – slušatelje:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

 Za udeležence, ki bodo na posvetu ak�vno sodelovali in poslali prispevek za  
 objavo v Zborniku:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. januarja 2019 posla� prispevek in ga do 15. marca po potrebi po navodilih  
       komisije popravi�, dopolni�.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

Vsak prispevek bosta recenzirala najmanj dva recenzenta.
Pri recenziji člankov upoštevamo naslednje kriterije: aktualnost teme, strukturiranost in 
organizacijo članka, strokovnost in razumljivost besedila.

Ko�zacija:
 - študent, upokojenec (20 EUR*);
 - predavatelj (dolžine 30 minut), ki napiše tudi prispevek (60 EUR*);
 - udeleženec, ki odda le prispevek (80 EUR*);
 - slušatelj (100 EUR*).
 *+ 20 % DDV

V ceni je vključeno:
 - stroški organizacije posveta,
 - jutranji in popoldanski odmor s kavo in prigrizki,  
 - kosilo,
 - zbornik.
Prijave sprejemamo na e-naslov: info@center-iris.si 

Roki in plačilo
Ko�zacijo nakažete na račun organizatorja: Center IRIS – Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Davčna št.: SI 94559899

TRR: 01100-6030689853, odprt pri UJP Ljubljana 
Račun Vam bomo izstavili po konferenci.

Odpoved in vračilo plačil
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane 
ko�zacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano ko�zacijo.
Odjavo pošljite po elektronski poš�: info@center-iris.si. 

Priloge: 
 - prijavnica,
 - navodila za pisanje prispevkov za zbornik,
 - navodila za ci�ranje.

STROKOVNE UVODNIČARKE

Dr. Aksinja Kermauner, docentka na PEF Univerze na Primorskem – oddelek za inkluzivno  
 pedagogiko. Predava predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi. 
 Svoje izkušnje in znanje s področja slepote in slabovidnos� deli skozi monografije in  
 članke s tema�ko slepote in slabovidnos�, sodeluje na domačih in tujih 
 konferencah, izobražuje in nastopa v medijih. Je pesnica in pisateljica, avtorica  
 �pnih slikanic in literature s področja slepote in slabovidnos�, vodi avtorske 
 projekte za senzibilizacijo okolja in inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. 

Dr. Ksenija Stanimirov, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za  specialno edukacijo  
 in rehabilitacijo, kjer predava in raziskuje področja, povezana z osebami s 
 posebnimi potrebami s poudarkom na okvari vida: inkluzija otrok z okvaro vida, 
 otroci z okvaro vida in pridruženimi motnjami, gluhoslepota, kor�kalna okvara 
 vida ... Predavala bo na temo Socialni vidik življenja oseb z okvaro vida – socialna 
 par�cipacija odraslih oseb z okvaro vida.

Dr. Marija Anđelković, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za specialno edukacijo 
 in rehabilitacijo, kjer predava in raziskuje različne teme, povezane z osebami z 
 okvaro vida s poudarkom na zgodnji obravnavi, kor�kalnih okvarah vida, 
 psihosocialni podpori osebam z okvaro vida in njihovim družinam, adap�vnih  
 vedenjih oseb z okvaro vida ... Predavala bo na temo Socialni vidiki življenja oseb 
 z okvaro vida – socialni razvoj otrok z okvaro vida.

PROGRAM POSVETA

Četrtek, 16. maj 2019

 8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00–11.00 Otvoritev posveta: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS 
   Uvodničarka: dr. Aksinja Kermauner
   Predstavitev dela na posvetu in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 11.00–11.30 Odmor za kavo
 11.30–13.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 13.30–14.30 Odmor za kosilo
 14.30–16.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 16.30–17.00 Odmor za kavo
 17.00–18.00 Sklepne misli 1. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 ** Vodijo moderatorji. Skupine bodo oblikovane glede na interes prijavljenih. 

Petek, 17. maj 2019

 8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00–11.00 Otvoritev 2. dne: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS 
   Uvodničarki: dr. Ksenija Stanimirov in dr. Marija Anđelković
   Predstavitev dela na posvetu in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 11.00–11.30 Odmor za kavo
 11.30–13.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 13.30–14.30 Odmor za kosilo
 14.30–16.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 16.30–17.00 Odmor za kavo
 17.00– 18.00 Sklepne misli 2. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik 
   Zaključek: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS
 ** Vodijo moderatorji. Skupine bodo oblikovane glede na interes prijavljenih.

Center 
IRIS 

100 let

Celostna obravnava, vseživljenjsko učenje in socialna vključenost oseb z okvaro vida – srečanje strokovnjakov, maj 2019.
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Praznujemo že 100 let uspešnega delovanja!



VABILO NA MEDNARODNI STROKOVNI POSVET 

Ob obeležitvi 100. obletnice organizirane skrbi za slepe in slabovidne na Slovenskem 
bomo organizirali mednarodni strokovni posvet z naslovom 

CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN 
SOCIALNA VKLJUČENOST 

OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV.
Posvet bo potekal, 16. in 17. maja 2019, v Centru IRIS, Ljubljana.
Na posvet vabimo vse strokovne delavce, ki se pri svojem profesionalnem delu srečujete 
z osebami z okvaro vida. 

Ob posvetu bo izdan zbornik, zato vas pozivamo, da s pisnim prispevkom predstavite 
svoje delo, izkušnje, projekte, dosežke, vizijo in ideje ter na ta način prispevate k prenosu 
znanja in primerov dobre prakse s področja celostne obravnave, vseživljenjskega učenja in 
socialne vključenost oseb z okvaro vida. 

Navodila za pisanje prispevkov za zbornik so priloga temu obves�lu.

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na mednarodnem posvetu in zbornik 
posveta, ki bo izdan v slovenskem jeziku z angleškimi povzetki. Vsak udeleženec s 
prispevkom pa še pripadajoče število točk za napredovanje. 

Delovna jezika posveta bosta slovenščina in angleščina.

V programu posveta bodo sodelovale strokovne uvodničarke:
dr. Aksinja Kermauner, docentka na PEF Univerze na Primorskem – oddelek za inkluzivno 
pedagogiko,
dr. Ksenija Stanimirov, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za  specialno edukacijo 
in rehabilitacijo,
dr. Marija Anđelković, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za specialno edukacijo 
in rehabilitacijo.

PRIJAVE NA POSVET IN KOTIZACIJA

Prijave na posvet 

           Za udeležence slušatelje:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

 Za  študente in upokojence – slušatelje:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

 Za udeležence, ki bodo na posvetu ak�vno sodelovali in poslali prispevek za  
 objavo v Zborniku:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. januarja 2019 posla� prispevek in ga do 15. marca po potrebi po navodilih  
       komisije popravi�, dopolni�.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

Vsak prispevek bosta recenzirala najmanj dva recenzenta.
Pri recenziji člankov upoštevamo naslednje kriterije: aktualnost teme, strukturiranost in 
organizacijo članka, strokovnost in razumljivost besedila.

Ko�zacija:
 - študent, upokojenec (20 EUR*);
 - predavatelj (dolžine 30 minut), ki napiše tudi prispevek (60 EUR*);
 - udeleženec, ki odda le prispevek (80 EUR*);
 - slušatelj (100 EUR*).
 *+ 20 % DDV

V ceni je vključeno:
 - stroški organizacije posveta,
 - jutranji in popoldanski odmor s kavo in prigrizki,  
 - kosilo,
 - zbornik.
Prijave sprejemamo na e-naslov: info@center-iris.si 

Roki in plačilo
Ko�zacijo nakažete na račun organizatorja: Center IRIS – Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Davčna št.: SI 94559899

TRR: 01100-6030689853, odprt pri UJP Ljubljana 
Račun Vam bomo izstavili po konferenci.

Odpoved in vračilo plačil
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane 
ko�zacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano ko�zacijo.
Odjavo pošljite po elektronski poš�: info@center-iris.si. 

Priloge: 
 - prijavnica,
 - navodila za pisanje prispevkov za zbornik,
 - navodila za ci�ranje.

STROKOVNE UVODNIČARKE

Dr. Aksinja Kermauner, docentka na PEF Univerze na Primorskem – oddelek za inkluzivno  
 pedagogiko. Predava predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi. 
 Svoje izkušnje in znanje s področja slepote in slabovidnos� deli skozi monografije in  
 članke s tema�ko slepote in slabovidnos�, sodeluje na domačih in tujih 
 konferencah, izobražuje in nastopa v medijih. Je pesnica in pisateljica, avtorica  
 �pnih slikanic in literature s področja slepote in slabovidnos�, vodi avtorske 
 projekte za senzibilizacijo okolja in inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. 

Dr. Ksenija Stanimirov, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za  specialno edukacijo  
 in rehabilitacijo, kjer predava in raziskuje področja, povezana z osebami s 
 posebnimi potrebami s poudarkom na okvari vida: inkluzija otrok z okvaro vida, 
 otroci z okvaro vida in pridruženimi motnjami, gluhoslepota, kor�kalna okvara 
 vida ... Predavala bo na temo Socialni vidik življenja oseb z okvaro vida – socialna 
 par�cipacija odraslih oseb z okvaro vida.

Dr. Marija Anđelković, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za specialno edukacijo 
 in rehabilitacijo, kjer predava in raziskuje različne teme, povezane z osebami z 
 okvaro vida s poudarkom na zgodnji obravnavi, kor�kalnih okvarah vida, 
 psihosocialni podpori osebam z okvaro vida in njihovim družinam, adap�vnih  
 vedenjih oseb z okvaro vida ... Predavala bo na temo Socialni vidiki življenja oseb 
 z okvaro vida – socialni razvoj otrok z okvaro vida.

PROGRAM POSVETA

Četrtek, 16. maj 2019

 8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00–11.00 Otvoritev posveta: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS 
   Uvodničarka: dr. Aksinja Kermauner
   Predstavitev dela na posvetu in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 11.00–11.30 Odmor za kavo
 11.30–13.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 13.30–14.30 Odmor za kosilo
 14.30–16.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 16.30–17.00 Odmor za kavo
 17.00–18.00 Sklepne misli 1. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 ** Vodijo moderatorji. Skupine bodo oblikovane glede na interes prijavljenih. 

Petek, 17. maj 2019

 8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00–11.00 Otvoritev 2. dne: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS 
   Uvodničarki: dr. Ksenija Stanimirov in dr. Marija Anđelković
   Predstavitev dela na posvetu in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 11.00–11.30 Odmor za kavo
 11.30–13.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 13.30–14.30 Odmor za kosilo
 14.30–16.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 16.30–17.00 Odmor za kavo
 17.00– 18.00 Sklepne misli 2. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik 
   Zaključek: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS
 ** Vodijo moderatorji. Skupine bodo oblikovane glede na interes prijavljenih.
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VABILO NA MEDNARODNI STROKOVNI POSVET 

Ob obeležitvi 100. obletnice organizirane skrbi za slepe in slabovidne na Slovenskem 
bomo organizirali mednarodni strokovni posvet z naslovom 

CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN 
SOCIALNA VKLJUČENOST 

OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV.
Posvet bo potekal, 16. in 17. maja 2019, v Centru IRIS, Ljubljana.
Na posvet vabimo vse strokovne delavce, ki se pri svojem profesionalnem delu srečujete 
z osebami z okvaro vida. 

Ob posvetu bo izdan zbornik, zato vas pozivamo, da s pisnim prispevkom predstavite 
svoje delo, izkušnje, projekte, dosežke, vizijo in ideje ter na ta način prispevate k prenosu 
znanja in primerov dobre prakse s področja celostne obravnave, vseživljenjskega učenja in 
socialne vključenost oseb z okvaro vida. 

Navodila za pisanje prispevkov za zbornik so priloga temu obves�lu.

Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na mednarodnem posvetu in zbornik 
posveta, ki bo izdan v slovenskem jeziku z angleškimi povzetki. Vsak udeleženec s 
prispevkom pa še pripadajoče število točk za napredovanje. 

Delovna jezika posveta bosta slovenščina in angleščina.

V programu posveta bodo sodelovale strokovne uvodničarke:
dr. Aksinja Kermauner, docentka na PEF Univerze na Primorskem – oddelek za inkluzivno 
pedagogiko,
dr. Ksenija Stanimirov, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za  specialno edukacijo 
in rehabilitacijo,
dr. Marija Anđelković, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za specialno edukacijo 
in rehabilitacijo.

PRIJAVE NA POSVET IN KOTIZACIJA

Prijave na posvet 

           Za udeležence slušatelje:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

 Za  študente in upokojence – slušatelje:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

 Za udeležence, ki bodo na posvetu ak�vno sodelovali in poslali prispevek za  
 objavo v Zborniku:
 - Do 30. oktobra 2018 posla� prijavnico.
 - Do 15. januarja 2019 posla� prispevek in ga do 15. marca po potrebi po navodilih  
       komisije popravi�, dopolni�.
 - Do 15. marca 2019 plačilo ko�zacije.

Vsak prispevek bosta recenzirala najmanj dva recenzenta.
Pri recenziji člankov upoštevamo naslednje kriterije: aktualnost teme, strukturiranost in 
organizacijo članka, strokovnost in razumljivost besedila.

Ko�zacija:
 - študent, upokojenec (20 EUR*);
 - predavatelj (dolžine 30 minut), ki napiše tudi prispevek (60 EUR*);
 - udeleženec, ki odda le prispevek (80 EUR*);
 - slušatelj (100 EUR*).
 *+ 20 % DDV

V ceni je vključeno:
 - stroški organizacije posveta,
 - jutranji in popoldanski odmor s kavo in prigrizki,  
 - kosilo,
 - zbornik.
Prijave sprejemamo na e-naslov: info@center-iris.si 

Roki in plačilo
Ko�zacijo nakažete na račun organizatorja: Center IRIS – Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana
Davčna št.: SI 94559899

TRR: 01100-6030689853, odprt pri UJP Ljubljana 
Račun Vam bomo izstavili po konferenci.

Odpoved in vračilo plačil
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane 
ko�zacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano ko�zacijo.
Odjavo pošljite po elektronski poš�: info@center-iris.si. 

Priloge: 
 - prijavnica,
 - navodila za pisanje prispevkov za zbornik,
 - navodila za ci�ranje.

STROKOVNE UVODNIČARKE

Dr. Aksinja Kermauner, docentka na PEF Univerze na Primorskem – oddelek za inkluzivno  
 pedagogiko. Predava predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi. 
 Svoje izkušnje in znanje s področja slepote in slabovidnos� deli skozi monografije in  
 članke s tema�ko slepote in slabovidnos�, sodeluje na domačih in tujih 
 konferencah, izobražuje in nastopa v medijih. Je pesnica in pisateljica, avtorica  
 �pnih slikanic in literature s področja slepote in slabovidnos�, vodi avtorske 
 projekte za senzibilizacijo okolja in inkluzijo otrok s posebnimi potrebami. 

Dr. Ksenija Stanimirov, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za  specialno edukacijo  
 in rehabilitacijo, kjer predava in raziskuje področja, povezana z osebami s 
 posebnimi potrebami s poudarkom na okvari vida: inkluzija otrok z okvaro vida, 
 otroci z okvaro vida in pridruženimi motnjami, gluhoslepota, kor�kalna okvara 
 vida ... Predavala bo na temo Socialni vidik življenja oseb z okvaro vida – socialna 
 par�cipacija odraslih oseb z okvaro vida.

Dr. Marija Anđelković, docentka na Univerzi v Beogradu – oddelek za specialno edukacijo 
 in rehabilitacijo, kjer predava in raziskuje različne teme, povezane z osebami z 
 okvaro vida s poudarkom na zgodnji obravnavi, kor�kalnih okvarah vida, 
 psihosocialni podpori osebam z okvaro vida in njihovim družinam, adap�vnih  
 vedenjih oseb z okvaro vida ... Predavala bo na temo Socialni vidiki življenja oseb 
 z okvaro vida – socialni razvoj otrok z okvaro vida.

PROGRAM POSVETA

Četrtek, 16. maj 2019

 8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00–11.00 Otvoritev posveta: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS 
   Uvodničarka: dr. Aksinja Kermauner
   Predstavitev dela na posvetu in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 11.00–11.30 Odmor za kavo
 11.30–13.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 13.30–14.30 Odmor za kosilo
 14.30–16.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 16.30–17.00 Odmor za kavo
 17.00–18.00 Sklepne misli 1. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 ** Vodijo moderatorji. Skupine bodo oblikovane glede na interes prijavljenih. 

Petek, 17. maj 2019

 8.00–9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00–11.00 Otvoritev 2. dne: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS 
   Uvodničarki: dr. Ksenija Stanimirov in dr. Marija Anđelković
   Predstavitev dela na posvetu in tržnica znanja: mag. Nina Čelešnik Kozamernik
 11.00–11.30 Odmor za kavo
 11.30–13.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 13.30–14.30 Odmor za kosilo
 14.30–16.30 Delo po skupinah** (zgodnja obravnava, razredni pouk, naravoslovje, 
   družboslovje, jezikoslovje, šport, umetnost, zdravstvo, svetovalna služba, 
   socialno  vključevanje, področje inkluzije, razširjen kurikul, drugo)
 16.30–17.00 Odmor za kavo
 17.00– 18.00 Sklepne misli 2. dne: mag. Nina Čelešnik Kozamernik 
   Zaključek: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS
 ** Vodijo moderatorji. Skupine bodo oblikovane glede na interes prijavljenih.
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