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Pozdravljeni dijaki zaključnih letnikov! 

 

 
 

Vabimo vas na delavnico podpornih strategij za dijake 
zaključnih letnikov srednje šole, ki bo potekala v četrtek, 
31. januarja in petek, 1. februarja 2019, v Centru IRIS, 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. 
 
V četrtek se boste srečali s primerom izpitne pole na splošni 
oz. poklicni maturi pri slovenščini, ob reševanju se bomo 
pogovorili o prilagoditvah in njihovem izvajanju.  
Spoznali boste možnosti študija, vpisni postopek, status 
študenta s posebnimi potrebami in pisali individualno 
prošnjo. Srečali se boste s študenti z različnih študijskih 
programov, se seznanili z dejavnostmi Društva študentov 
invalidov in spoznali, kaj je tutorstvo. Pobliže boste spoznali 
tudi spletne strani zanimive za študente. Obiskali bomo tudi 
Knjižnico za slepe in nekatere druge lokacije zanimive za 
študente. 
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V dvodnevne aktivnosti se vključujejo tudi dijaki ostalih 
letnikov. Program obeh delavnic se bo pri določenih 
vsebinah prepletal. Skupaj bomo obiskali Kolosej in si 
ogledali film. 
 
Podrobnosti o izvedbi delavnice so opisane v priloženem 
programu. 
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite z izpolnjeno prijavnico, 
najkasneje do ponedeljka, 28. 01. 2019 in sicer: 
• na elektronski naslov: marija.jerasa@center-iris.si 
• ali pisno na naslov Center IRIS, Langusova ulica 8, 

1000 Ljubljana 
Program delavnice in prijavnica sta tudi na spletni strani 
Centra IRIS. 

 
 
 
Koordinatorka delavnice:   Ravnateljica:          
Marija Jeraša                             Katjuša Koprivnikar 
 
 
 
Prilogi: 

- program delavnice 
- prijavnica 
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Program delavnice 
 
ČETRTEK, 31. 01. 2019 
 
 

Čas Dejavnost Izvajalci 
14.30 -15.00 Prihod udeležencev, 

nastanitev v sobah, 
predstavitev vsebine 
delavnice 
 

M. Jeraša 

15.00-18.00 
 

Primer izpitne pole pri 
slovenščini (SM/PM): 
spoznavanje gradiv in 
prilagoditev 
(Delavnica: Medsebojna 
komunikacija) 

T. Murn 
M. Jeraša 
 
 
Z. Kopmajer 
 

vmes Malica  

18.00 Večerja  

19.00- 
21.00 

Ogled filma v kinu 
Kolosej Ljubljana 
 

K. Grum 
T. Murn  
M. Jeraša 
 

22.00 Druženje, urejanje pred 
spanjem ter nočni 
počitek 

nočni vzgojitelj  
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PETEK, 2.  2.  2018 
 

Čas Dejavnost Izvajalci 
7.00 – 7.30 Jutranje bujenje, urejanje vzgojitelj 
7.30 – 8.00 Priprava zajtrka vzgojitelj 
8.00 – 9.30 Status študenta s 

posebnimi potrebami, 
možnosti študija, srečanje 
s študenti, študenti tutorji 
in predstavniki Društva 
študentov invalidov  

M. Jeraša in 
predstavnik 
DŠIS, študenti 
in tutorka FF 

9.30 –11.30 Razpis, vpisni postopek, 
individualna prošnja, … 
 

Marija Jeraša 

11.30 – 12.00 Kosilo   
12.00 – 14.30  Obisk KSS, NUK-a, 

študentskega servisa … 
Marija Jeraša 

14.30  Evalvacija in zaključek, 
odhod domov 

Marija Jeraša 

 
 
  
 
 
 
 
 
  


