VABIMO VAS NA SPLETNO PREDSTAVITEV OB IZIDU MONOGRAFIJE

Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s
posebnimi potrebami
Predstavitev je sestavni del foruma EPUO o izzivih vključenosti in dejavnega državljanstva.
Lahko jo spremljate na spletu (Zoom) v sredo, 15. 12. 2021, od 9.00 do 10.30.
Svojo udeležbo do 14. 12. prijavite tukaj: https://epuo.acs.si/dejavnosti/forumi/dejavnodrzavljanstvo/prijava.

Monografijo smo pripravili v Andragoškem društvu Slovenije (ADS) v
sodelovanju z avtoricami, vrhunskimi strokovnjakinjami pri delu z osebami s
posebnimi potrebami.
Monografija je mozaik znanja in izkušenj o določenih motnjah in ovirah
posameznikov, ki so zato pogosto spregledani pri inkluziji v izobraževanje in
vseživljenjsko učenje.
Delo bo zapolnilo vrzel v pomanjkanju tovrstne literature. Kot je zapisal
recenzent dr. Božidar Opara, bodo različni bralci, predvsem pa izobraževalci,
učitelji, trenerji in organizatorji izobraževanja, našli na enem mestu zelo
koristna in strokovno utemeljena znanja o vrstah posebnih potreb in odgovore,
na vprašanje, kako različne osebe s posebnimi potrebami enakovredno vključiti
v izobraževanje in učenje, prilagojeno njihovim zmožnostim.
Avtorice bodo na kratko predstavile posamezne teme monografije:
- dr. Metka Novak, Kaj je inkluzija
- dr. Petra Javrh, Izzivi inkluzije in izobraževanje odraslih oseb s
posebnimi potrebami
- Maja Povše, sourednica monografije Naši možgani – vir življenja
- Maja Ogrin, Osebe s pridobljeno možgansko okvaro ali poškodbo
- mag. Alenka Zupančič Danko, Osebe s specifičnimi učnimi težavami in
osebe z motnjo pozornosti in/ali s hiperaktivnostjo
- dr. Aksinja Kermauner, Osebe s slabovidnostjo ali slepoto
- mag. Petra Rezar, Osebe z naglušnostjo ali gluhoto

-

dr. Simona Gerenčer, Osebe z gluhoslepoto
Tina Rehberger, Osebe z avtističnimi motnjami
dr. Metka Novak, Osebe z motnjami v duševnem razvoju
dr. Erna Žgur, Osebe z gibalno oviranostjo
dr. Božidar Opara, recenzent monografije

Svoje izkušnje bosta z nami delila tudi dva predstavnika oseb s posebnimi
potrebami, z oviro vida Aleksander Novak in gibalno oviranostjo Špela
Sanabor.
Tolmački znakovnega jezika bosta: Veronika Ciglar in Nataša Kordiš iz
Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik.
Predstavitev bo moderirala: Ida Srebotnik, sourednica monografije in
predsednica ADS.
Naj vas povabimo na predstavitev z mislijo:

»Vstopi, ker si tak, kot si, in te spoštujemo takega, kot si!«

Monografijo bo mogoče naročiti.
Izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete na spletni strani ADS (www.andragoskodrustvo.si), pošljete po elektronski pošti na naslove: drustvoi@gmail.com ali
irena.suhadolnik@gmail.com.

Knjigo (cena je 25 EUR) vam bomo poslali po pošti.

