
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAPISNIK SESTANKA 
 

SEKCIJE ADS ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

torek, 21. 4. 2015 ob 16.00 uri, sejna soba Andragoškega centra Slovenije, Ljubljana 
 

 

Sestanka so se udeležili:  
Maja Povše, Andragoško društvo Slovenije  
Sandra Bohinec Gorjak, Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije,  
Valerija Bužan, Center Dolfke Boštjančič, Draga,  
Tatjana Popović, Center Dolfke Boštjančič Draga,  
Renata Levičnik, Center Dolfke Boštjančič Draga,  
Urša Emeršič, CUDV Matevža Langusa Radovljica,  
Sabina Šilc, Zavod za slepo in slabovidno mladino,  
Erna Žgur, CIRIUS Vipava,  
Valentina Brecelj, URI SOČA 
 

 

Sprejet je bil predlagan dnevni red: 
 
1. poročilo o pilotni izvedbi in izvedbi prvih dveh modulov izobraževalnega programa 
»Inkluzivno izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami »  
2. pregled načrtovanega programa sekcije in plan izpeljave prvih delovnih nalog  
3. predlogi članov za nove aktivnosti sekcije  
4. razno 
 
 

 

K točki 1: 

 
Maja Povše je poročala o izvajanju izobraževalnega programa »Inkluzivno izvajanje izobraževalnih 
programov za odrasle s posebnimi potrebami». 

 

Vabilo je bilo po e-pošti poslano na naslove različnih izobraževalnih institucij in zvez oz. združenj 

kot tudi na mnoge e-naslove posameznikov. Na izobraževanje se je prijavilo 19 oseb, od tega 12 na 

vse module. Prvi modul »Učenje in izobraževanje odraslih s slepoto in slabovidnostjo« je bil izveden 
 
17. aprila 2015, na lokaciji Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Drugi modul »Učenje 

in izobraževanje odraslih z več primanjkljaji« je bil izveden 18. aprila 2015 na lokaciji Šolskega centra 

za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo v Ljubljani. 



Ugotovitve iz prvih dveh izvedenih modulov: 

 
a. Udeleženci izobraževanja so izrazili željo, da se vsebina posameznih modulov razširi, 

saj jim je bila vsebina zelo zanimiva in si želijo še bolj poglobljene predstavitve s še več 

praktičnimi primeri. 

 
b. Moduli potekajo na različnih lokacijah, le-te so odvisne od obravnavane teme. Pojavlja 

se vprašanje o ustreznosti takšnega načina. Razlogi za so, da so specifike obravnavane 

ciljne skupine vidne že iz ureditve same lokacije, razlog proti različnim lokacijam pa, da 

so lokacije razpršene. Dogovorili smo se, da z evalvacijskim vprašanjem pridobimo 

mnenja udeleženk. 

 
c. Udeleženke izobraževanja so oba modula zelo pohvalile, izredno zadovoljne pa so bile s 

predavateljicami, ki so vse prejele odlično oceno. 

 
d. Podan je bil tudi predlog, da se pri naslednjih izvedbah v sklop modulov doda modul 

o avtizmu ter da se program razširi še na druge ciljne skupine (npr. zaposlitvena 

rehabilitacija ipd.). 

 
Sklep 1: v evalvacijski vprašalnik se doda vprašanje o zadovoljstvu z lokacijo. 

 
 
 
 
K točki 2 in 3: 

 
Za promocijo izobraževalnega programa je potrebno uporabiti dodatne načine, ne samo 
obveščanje preko e-pošte. Podani so bili naslednji predlogi: 
 

a. predstavitev programa v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (15. – 22. maj 2015),  
b. obveščanje širše javnosti preko medijev,  
c. priprava članka za relevantne strokovne publikacije, 

 
d. predstavitev na fakultetah (Pedagoška, Filozofska fakulteta ipd.), ljudskih univerzah 

in ostalih ustanovah za izobraževanje odraslih,  
e. predstavitev na Festivalu za tretje življenjsko obdobje (september),  
f. organizacija kongresa na temo « izobraževanje oseb s posebnimi potrebami«. 

 
Sklep 2: V promocijske namene se pripravi: 

 
a. zloženka z osnovnimi informacijami programa in povezavo do spletne strani ADS, kjer 

so na voljo podrobnejše informacije,  
b. za promocijske namene se pripravi slogan programa (zadolžena: Sandra Bohinec Gorjak),  
c. plakat, 

 
d. za obveščanje preko e-pošte se odpre nov spletni naslov, v katerem je naveden ADS (npr. 

ads@gmail.com). – enoten naslov ADS. Maja Povše bo pri predsednici ADS preverila 

možnosti. 
 
Sestanek se je zaključil ob 17.30 uri. 
 
Zapisala:  
Valentina Brecelj Ljubljana, 23. 4. 2015 


