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Kako izobraževanje odraslih približati osebam s posebnimi potrebami? 

Pridružite se skupnosti EPALE, ki združuje že več kot 27.000 strokovnjakov s 
področja izobraževanja odraslih ter ocenjujte, komentirajte in prispevajte!

Spoštovani EPALE kolegi,

Junijska tema je bila na EPALE posvečena učečim se s posebnimi 
potrebami. Osredotočili smo se na vlogo izobraževanja odraslih, ki ga ima le ta pri 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v izobraževanje in zagotavljanje enakih 
možnosti tako za osebni kot tudi poklicni razvoj in zaposlovanje. V tem času so 
nacionalne službe EPALE in skupnost EPALE uporabnikov prispevale številne 
navdihujoče študije primerov, članke, poročila in druge vire. Najdete jih lahko na 
naši tematski strani Osebe s posebnimi potrebami.

V juniju, natančneje 8. junija, smo vas povabili k deljenju svojih pogledov o tem, 
kako lahko izobraževanje odraslih približamo osebam s posebnimi potrebami. 
Živahno razpravo je moderirala EPALE tematska koordinatorka Gina Ebner, v njej 
pa so sodelovali udeleženci iz 15 držav, ki so prispevali več kot 130 komentarjev.

Preberite si Ginin povzetek tokratne EPALE diskusije (EN, EL, ET)

Zapisi v spletnih dnevnikih



Omogočanje dostopa do izobraževanja odraslim z motnjami v duševnem 
razvoju - kako deluje "v polnosti vključujoč" model (EN, FR)

Josephine Finn, Saranne Magennis in Laura Burke z univerze Maynooth (MU) na 
Irskem so razmišljale o pobudi inkluzivnega učenja na MU in širši lekciji, ki jo daje 
na področju izobraževanja odraslih. 

Od ohlapnih predpisov do zavezujočih zakonov: Kakšno zaščito imajo učeči se s 
posebnimi potrebami v Anglilji? (EN)

Jo Honigmann, direktor centra CPotential, je spregovoril o tem, kakšno zaščito 
angleška zakonodaja nudi učečim se s posebnimi potrebami.

Konduktivno izobraževanje: Izobraževalni pristop k rehabilitaciji odraslih (EN, 
FR)

Dr. Melanie R. Brown, direktorica Nacionalnega inštituta za konduktivno 
izobraževanje je pojasnila, kaj pomeni konduktivno izobraževanje in kako lahko 
koristi odraslim z nevrološko-motoričnimi motnjami.

Novice iz Evrope

Junij je bil na področju izobraževanja odraslih v Evropi zelo aktiven:

Na Finskem je odbor za izobraževanje sprejel nova merila za učne programe 
temeljnega izobraževanja odraslih (FI).
V Estoniji, v Talinu, se je srečala skupina visokih predstavnikov na 
področju izobraževanja in usposabljnja ter razpravljala o pozitivnih vidikih 
sodelovanja na področju izobraževanja v EU in področjih, ki bi jih bilo 
potrebno izboljšati. (EN, ET).
Na Poljskem so organizirali tretji Nacionalni andragoški kongres, kjer so 
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strokovnjaki s področja teorije in prakse iz vse države, razpravljali o različnih 
vprašanjih, povezanih z izobraževanjem odraslih (PL). 

Pridružite se!

Ne pozabite se registrirati na platformo EPALE, da boste lahko delili svoje mnenje o 
teh objavah. Pridružite se sedaj in postanite del skupnosti, ki združuje že več kot 
27.000 strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih.

Oznake: 
Persons with disabilities

Best regards,
The Epale website team
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