Datum: 4.1.2013

ANDRAGOG PRI IZVAJANJU UČENJA IN IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH S
POSEBNIMI POTREBAMI
Vabilo na posvet

Spoštovani.
ker je izobraževanje odraslih oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji še vedno
zapostavljeno in ni ustrezno razvito, ker ni ustrezno sistemsko urejeno , ker na tem
področju ni niti zadostne izobraževalne ponudbe niti ustrezno usposobljenih
izobraževalcev,
bo Andragoško društvo Slovenije
izpeljalo v četrtek, 17. januarja 2013,
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani
posvet o delu andragoga ter specialnega in rehabilitacijskega andragoga na področju
učenja in izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami; posvet bo potekal na PeF, v
sobi 026, začel se bo ob 14. uri in bo predvidoma trajal do 19.30 ure.
Tema je zelo aktualna, potrebo po iskanju in predlaganju ustreznih rešitev čutimo in
izražamo tako specialni in rehabilitacijski pedagogi kot tudi andragogi.
Želimo, da bi se na posvetu srečali predstavniki različnih ciljnih skupin odraslih ljudi s
posebnimi potrebami in njihovih asociacij, da bi skupaj:
ugotovili pomen izobraževanja odraslih za vse ciljne skupine ljudi s posebnimi
potrebami;
 opredelili specifične potrebe po specialnem in rehabilitacijskem andragogu pri
obravnavanju odraslih oseb s posebnimi potrebami iz različnih ciljnih skupin;


 razpravljali o metodiki in didaktiki njihovega obravnavanja;
 opredelili mesto in dejavnost ter sistemsko umeščenost specialnega in
rehabilitacijskega andragoga na področjih izobraževanja, socialnega varstva in
zdravstva;

 ugotavljali specifičnosti dela specialnega in rehabilitacijskega andragoga za
posamezne ciljne skupine ljudi s posebnimi potrebami (motnja v duševnem
razvoju, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, osebe po nezgodni poškodbi
možganov, gibalno ovirani) in predlagali ustrezne sistemske rešitve za njihovo
obravnavanje;
 ugotovili potrebo po novi znanstveni disciplini - specialni in rehabilitacijski
andragogiki in izobraževanju strokovnjakov na tem področju na Slovenskem;
 odgovorili na vprašanje, kje smo pri razvoju novega študijskega programa,
specialne in rehabilitacijske andragogike – ali potrebujemo tovrstni samostojni
program ali je dovolj specializacija, kako naj se izobražuje bodoče
strokovnjake nove stroke (kdo, kje) ipd.
Svoje aktivno sodelovanje so že potrdili nekateri povabljeni strokovnjaki s področij
specialne in rehabilitacijske pedagogike ter andragogike in sorodnih strok, s tem
vabilom pa želimo privabiti še druge kot tudi in predvsem tudi izvajalce izobraževanja
odraslih iz prakse.
Posvet bo priložnost za dogovor o medsebojnem sodelovanju predstavnikov različnih
ciljnih skupin za odrasle osebe s posebnimi potrebami z asociacijami za
izobraževanje odraslih v Sloveniji
Pripravljene pisne prispevke za posvet in sklepne ugotovitve in predloge s posveta
bomo objavili v elektronski obliki, v zborniku posveta.

Vaše prijave pričakujemo do torka, 15. januarja 2013.
Izpolnjeni prijavni obrazec pošljite po e-pošti na naslov : olga.varl@acs.si; morebitne
prijave po navadni pošti pa na naslov: Andragoško društvo Sloveni je, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana, za Olgo Varl.
Za morebitne dodatne informacije pokličite Alenko Golob, tel. 041 775 813.
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