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NAMEN PROJEKTA
Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev, 

ki želijo pridobiti dodatna strokovna znanja za 

delo z otroki s posebnimi potrebami, ki imajo 

učne in vzgojne težave:

 niso usmerjeni kot otroci s posebnimi          

potrebami,

 so usmerjeni kot otroci s posebnimi 

potrebami in potrebujejo dodatno strokovno 

pomoč,

 so otroci z več motnjami in potrebujejo 

kontinuum pomoč.



SODELUJOČI
 Center IRIS – Center za izobraževanje, 

rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 

slabovidne – vodilni partner v projektu

 Center Janeza Levca Ljubljana

 Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

 Center za sluh in govor Maribor

 CIRIUS Kamnik

 CIRIUS Vipava

 Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora

 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana



CILJI PROJEKTA
 Usposobiti najmanj 5.656 strokovnih, 

svetovalnih  in vodstvenih delavcev v VIZ,

 vzpostaviti optimalne pogoje za delovanje 

strokovnih timov v VIZ ustanovah, ki bodo 

nudili podporo in pomoč pred in med 

postopkom usmerjanja,

 usposobiti in opolnomočiti strokovne delavce 

za kompetentno in kakovostno delo z otroki 

in mladostniki s PP,

 vzpostaviti trajne mehanizme za usposabljanje 

strokovnih in vodstvenih delavcev.



PONUDBA CIRIUS Vipava
Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanj, ki jih imajo 

usposobljeni pedagoški in terapevtski delavci, CIRIUS 

Vipava ponuja izobraževanja strokovnim delavcem 

VIZ na področjih dela z otroki in učenci z motnjami:

 avtističnega spektra,

 socialnega vključevanja in prilagajanja,

 vedenja in čustvovanja,

 pozornosti in koncentracije,

 komunikacije,

 posameznih področjih učenja,

 MDR in ostale težave.



PRIMER DOBRE PRAKSE

Program predšolske vzgoje – prvič vključena 

otroka z MDR:

 predavanje na temo vključevanje predšolskega 

otroka z MDR v oddelke vrtca, 

 pomoč pri pripravi IP-ja,

 praktični prikaz dela z otrokom z MDR –

analiza, svetovanje in podajanje smernic za 

nadaljnje delo.



PRIMER DOBRE PRAKSE

Ciljno profesionalno usposabljanje za 

neposredno delo z otrokom:

 opazovanje,

 strokovna diskusija – analiza

 seznanite s teoretičnimi znanji,

 strokovno svetovanje.



HVALA ZA POZORNOST!

Mogoče bi dodala kakšno fotografijo????


