
 

Predstavitev  programa: INKLUZIVNO IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA 

ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI 

V slovenskem prostoru  pri  zagotavljanju pravice do izobraževanja in učenja odraslih s 

posebnimi potrebami počasi prihaja do premikov in to na vseh organizacijskih segmentih 

izobraževalnega sistema – osnovnošolskem, srednješolskem, visokošolskem oziroma 

fakultetnem in tudi na  ljudskih univerzah, zasebnih izobraževalnih organizacijah ter drugih 

izobraževalnih organizacijah, ki ponujajo izobraževalne programe odraslim. Kljub temu da 

obstaja nacionalna mreža izvajalcev izobraževanja odraslih, pa se šele v zadnjem času 

izvajalci pričenjajo zavedati potreb te ciljne skupine potencialnih udeležencev izobraževanj in 

tukaj nekateri izvajalci kot na primer LU, opravljajo pionirsko delo. Sistemsko situacija ni 

urejena, niti ni zaznati interesa po sistematičnem urejanju tega področja, ki bi šel dlje od 

deklarativnega, se pravi na aplikativni nivo, pri snovalcih politike. Vendar pa nekateri premiki 

oziroma dokumenti že obstajajo in nastajajo, kot na primer Strategija vseživljenjskega 

učenja. 

V praksi se torej pojavljajo prve ponudbe programov, namenjenih udeležencem s posebnimi 

potrebami, hkrati z njimi pa se pojavlja tudi potreba po dodatnih znanjih izvajalcev oziroma 

učiteljev o izobraževalnih potrebah, metodah, pristopih, vsebinah ipd., ki jih potrebujejo ciljne 

skupine udeležencev s posebnimi potrebami. Še zlasti je ta prazen prostor postal očiten s 

širjenjem paradigme inkluzivnega izobraževanja.  

Zato se zdi, da je potrebno zagotoviti dodatne možnosti  pridobivanja potrebnega znanja za 

to področje, kar je splošni cilj programa, ki smo ga kar tri leta pripravljali in kalili v posebni 

sekciji za izobraževanje ljudi s posebnimi potrebami, ki deluje v Andragoškem društvu 

Slovenije. V programu, ki je modulsko zasnovan, se bodo udeleženci seznanili z nekaterimi 

motnjami, ki še vedno omogočajo vključitev odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje 

odraslih, vendar s prilagoditvami in upoštevanjem sposobnosti posameznika. Udeleženci 

bodo pridobili  tudi osnovne informacije  in znanja ter vire za samostojno delo. Predvsem pa 

je namen programa osvestiti izobraževalce odraslih, da imajo ljudje s posebnimi potrebami 



prav tako določene zmožnosti, pravice in potrebe, da se enakovredno vključujejo v 

izobraževanje. 

Program ( vsebina je v prilogi )  bomo izobraževalnim organizacijam in izobraževalcem 

izobraževanja odraslih predstavili na srečanju 23. oktobra 2014 v Andragoškem centru  

Slovenije na Šmartinski c. v Ljubljani, s pričetkom ob 9.00 uri. Izvajali pa modulsko v letu 

2015. 

Prijave za udeležbo na predstavitvi sprejemamo na mail: spela.mocilnikar@gmail.com do 

20. oktobra 2014. Udeležba je brezplačna ! 

PREDSTAVITEV PROGRAMA: Inkluzivno izvajanje izobraževalnih 

programov za odrasle s posebnimi potrebami 
 

9.00 – 9.30 Uvod v program  
/ Ida Srebotnik in Maja Povše / 

9.30 – 10.15 Predstavitev modula : Gluhi in naglušni v procesu izobraževanja odraslih 
  / Petra Rezar in Simona Gerenčer Pegan / 

10.15- 11.00  Predstavitev modula: Učenje in izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami z več 
primanjkljaji 

 / Erna Žgur / 

11.00- 11.15 ODMOR 

 

11.15- 12.00  Predstavitev modula: Učenje in izobraževanje odraslih s slepoto in slabovidnostjo  
 /Aksinja Kermauner / 

12.00 – 12.45 Predstavitev modula: Učenje in izobraževanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju 
 /Valerija Bužan / 

12.45 – 13.30 KOSILO 

 

13.30- 14.15 Predstavitev modula: Učenje in izobraževanje odraslih s pridobljeno možgansko 
poškodbo 

  / Maja Povše / 

14.15 – 15.00 predstavitev modula: Andragoški ciklus in načrtovanje programa 
 / Ida Srebotnik / 

 

Pripravo programa je sofinanciralo MIZŠ z razpisom sofinanciranja 

aktivnosti združenj  in asociacij za izobraževanje odraslih  
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