
Program 
 

1. del: O vključenosti odraslih s posebnimi potrebami 

9.00–10.30 
 

Predstavitev monografije: Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju 
odraslih s posebnimi potrebami 
 
Moderatorka: Ida Srebotnik, predsednica ADS, ki je izdajatelj monografije, in 
sourednica monografije 
 
Avtorice prispevkov: 
 
• dr. Metka Novak, Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Draga, Kaj je 

inkluzija? 
• dr. Petra Javrh, Andragoški center Slovenije in Oddelek za pedagogiko in 

andragogiko Filozofske fakultete Univerze Ljubljana, Izzivi inkluzije in 
izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami 

• Maja Povše, sourednica monografije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) 
Soča, Ljubljana, Naši možgani – vir življenja 

• Maja Ogrin, URI Soča, Ljubljana, Osebe s pridobljeno možgansko okvaro ali 
poškodbo 

• mag. Alenka Zupančič Danko, Svetovalni center za otroke in mladostnike Maribor, 
Osebe s specifičnimi učnimi težavami in osebe z motnjo pozornosti in/ali s 
hiperaktivnostjo  

• dr. Aksinja Kermauner, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Osebe s 
slabovidnostjo ali slepoto 

• mag. Petra Rezar, Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, Osebe z naglušnostjo ali 
gluhoto 

• dr. Simona Gerenčer, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, Združenje Dlan, Osebe 
z gluhoslepoto 

• Tina Rehberger, Ambulanta za avtizem in razvojne motnje, UKC Ljubljana, Osebe z 
avtističnimi motnjami 

• dr. Metka Novak, CUDV Draga, Osebe z motnjami v duševnem razvoju  
• dr. Erna Žgur, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Osebe z gibalno 

oviranostjo 
• dr. Božidar Opara, recenzent monografije, Univerza na Primorskem 

Predstavnika oseb s posebnimi potrebami: 

• Špela Sanabor, univ. dipl. bibliotekarka in informatičarka, oseba z gibalno 
oviranostjo 

• Aleksander Novak, glasbenik, oseba z oviro vida 

Razprava 

  

10.30–10.45         Odmor 

 

Vključenost in dejavno državljanstvo 
Šesti forum EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih 
15. december 2021, spletni dogodek (Zoom) 
https://epuo.acs.si/dejavnosti/forumi/dejavno-drzavljanstvo  
 

https://epuo.acs.si/dejavnosti/forumi/dejavno-drzavljanstvo


 
 

 

2. del: O dejavnem državljanstvu 

 
10.45–12.30 
 

 
Državljanska vzgoja – globalna perspektiva, dr. Katarina Popović, Mednarodni svet za 
izobraževanje odraslih (International Council for Adult Education – ICAE) 

Ali lahko transformiramo prihodnost? Učenje in izobraževanje odraslih ter 
demokracija, Gina Ebner, Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European 
Association for the Education of Adults – EAEA) 

Primeri odlične prakse: Kulturno društvo Prostorož, Vesna Skubic in Zala Velkavrh, 
Prostorož 

Fajtamo dalje – aktivno državljanstvo kot zgodba brez konca, Nika Kovač 

Razprava 

 

Povezovalka foruma: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije 

Zagotovljeno bo jezikovno in znakovno tolmačenje. 

 

http://icae.global/
https://eaea.org/
https://www.prostoroz.org/
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