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  delavnicami	
  
	
  

VZGOJA	
  IN	
  IZOBRAŽEVANJE	
  OTROK	
  IN	
  MLADIH	
  S	
  
POSEBNIMI	
  POTREBAMI:	
  	
  
PROBLEMI,	
  DILEME,	
  REŠITVE	
  
	
  
	
  
v	
  petek,	
  4.	
  marca	
  2016	
  v	
  Ljubljani	
  
	
  

Vzgoja in izobraževanje otrok, učencev in dijakov s posebnimi potrebami je gotovo eno
od najbolj zahtevnih in hkrati perečih področij vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, pri
čemer se srečujemo tako s konceptualnimi kot tudi s sistemskimi, kurikularnimi in
mikropedagoškimi problemi in dilemami na ravni osebnega odnosa, timskega dela,
razreda, šolske kulture. Skladno s pedagoškimi načeli in pojmovanji kakovostnega
izobraževanja, ki jim sledimo v današnjem času, si tudi na sistemski in izvedbeni ravni
vse bolj prizadevamo za preseganje ločenega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami,
kar se med drugim odraža v težnjah po čim večjem vključevanju le-teh v večinske šole in
oddelke in vzpostavljanju inkluzivne šolske kulture, ki naj bi omogočila tako njihov
optimalni razvoj kot vzgojo celotne populacije za življenje v raznoliki družbi.
Na srečanju bomo obravnavali naslednje izzive in vprašanja: kako uresničevati inkluzivno
kulturo in otrokom, učencem in dijakom s posebnimi potrebami zagotoviti ustrezne
pogoje, pod katerimi bodo razvijali svoje potenciale, se vključevali v širšo družbo in tudi
v zaposlovanje? Kateri problemi sistemske narave (zakonodaja, podzakonski predpisi)
predstavljajo oviro za kakovostno vključevanje otrok s posebnimi potrebami? So
uveljavljene kurkularne in druge strokovne rešitve dovolj domišljene za kakovostno
pedagoško delo z otroki s posebnimi potrebami? Kako vzpostaviti pogoje za timsko delo?
Imamo dovolj znanja in usposobljenosti za kakovostno načrtovanje, izvajanje in
evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela z otroki s posebnimi potrebami?
Okvirni program:
1. Plenarna predavanja: dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dr. Irena Lesar, dr. Katja
Jeznik in mag. Tadeja Kodele.
2. Tematske skupine:
a. Načrtovanje, izvajanje in evalvacija individualnih programov
b. Udejanjanje petstopenjskega modela nudenja učne pomoči
c. Vloga ravnatelja in svetovalnega delavca pri vključevanju otrok in mladih s
posebnimi potrebami v pedagoški proces
d. Pomen timskega dela interdisciplinarnega pristopa in sodelovanja s starši v
procesu vključevanja otrok in mladih s posebnimi potrebami
e. Posebne potrebe in vprašanje mesta marginaliziranih skupin otrok in
mladih v izobraževanju (priseljenci, etnične manjšine, revščina ipd.)
3. Okrogla miza (moderator dr. Robi Kroflič): Sistemska vprašanja pri vzgojnoizobraževalnem delu z otroki in mladimi s posebnimi potrebami
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Veseli bomo vaše udeležbe na posvetu, še posebej pa bi vas radi povabili, da na
njem tudi aktivno sodelujete s svojimi prispevki v okviru navedenih tematskih
skupin. Dobrodošla bodo vaša razmišljanja in predstavitve konkretnih težav, primerov in
praks ter vaših odzivov nanje, morebitnih dvomov ter vprašanj, ki so se vam ob tem
porajala.
Vaši prispevki so lahko krajši, v obsegu 1 do 3 strani (opis konkretnega primera in z
njim povezanih vprašanj, o katerih bi želeli diskutirati v okviru delavnic), ali daljši, v
obsegu od 5 do 10 strani (v obliki strokovnega članka). Prispevki bodo objavljeni v
zborniku posveta, ki bo izšel pri ZDPDS v elektronski obliki. Izbor najbolj kakovostnih
prispevkov bo objavljen v reviji Sodobna pedagogika.

POMEMBNI DATUMI IN INFORMACIJE
Ø
Ø
Ø
Ø

Posvet bo potekal v petek, 4. marca 2016, predvidoma od 9. do 17. ure v
Ljubljani.
Rok za prijavo na posvet: 24. december 2015. Zaradi narave dogodka je število
udeležencev omejeno, zato vas vabimo, da nam prijavnico pošljete čim prej.
Rok za oddajo prispevkov za aktivne udeležence: 18. januar 2016.
Kotizacija: 45 EUR za udeležence brez prispevka in 35 EUR za aktivne
udeležence, ki boste sodelovali s prispevkom. ViZ ustanovam, ki bodo udeležbo
omogočile več članom strokovnega kolektiva, priznamo popust v višini 15 % (za 3
do 5 udeležencev) oz. 25 % (za več kot 5 udeležencev z iste ustanove).

V upanju, da se nam boste na strokovnem posvetu lahko pridružili, vas lepo
pozdravljamo,

Dr. Irena Lesar

Dr. Damijan Štefanc
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