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- doktorica znanosti, profesorica likovne umetnosti in učiteljica slovenščine, tiflopedagoginja, 

zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem 

- pisateljica mladinskih knjig in knjig za odrasle, ki vključuje svoje znanje o slepoti in 

slabovidnosti tudi v svoja leposlovna dela; članica Društva slovenskih pisateljev ter 

podpredsednica Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije 

 

Predavanja (primerna za vrtčevske otroke): 

- Žiga špaget gre v širni svet, Žiga špaget je za punce magnet, Snežna roža (predstavitev 

tipank, pripomočki za slepe, knjiga v škatli, gledališče kamišibaj) 

Predavanja (primerna za osnovnošolce in srednješolce):  

- pogovor o avtoričinih knjigah na temo slepote (predstavitev avtoričine prve slovenske tipne 

slikanice za slepe Snežna roža, predstavitev romanov Berenikini kodri in Orionov meč ter 

slikanice Kakšne barve je tema?, tipanki Žiga Špaget, knjiga v škatli, tipni slikopisi, strip za 

slepe) 

Predavanja (primerna za učitelje): 

- Kako pomagati učencu s slepoto ali slabovidnostjo v inkluzivni šoli? (specialne metode, 

pripomočki, načini dela) 

Predavanja (primerna za starše): 

        - Moj otrok ima slabovidnost oz. slepoto 

        - V oddelku/razredu mojega otroka je tudi sošolec s slepoto/slabovidnostjo (razvijanje empatije              

 polnočutnih) 

Delavnica (primerna za osnovnošolce): 

- bralna in lutkovna delavnica Žiga Špaget  

- spoznavanje z brajico (Braillovo pisavo), pisanje na brajev stroj 

- izdelava tipnih ilustracij za kamišibaj, japonsko gledališče 

Delavnica (primerna za srednješolce): 

        - kako berejo osebe s slepoto? Predstavitev knjig za mladostnike Berenikini kodri in Orionov      

 meč (brajica, pripomočki za slepe) 

        - kako se sporazumevajo osebe z gluhoto? Predstavitev knjige David: Misija mogoče (slovenski 

 znakovni jezik) 

Trajanje: 1 oz. 2 šolski uri ali po dogovoru 
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