Premikamo meje – biti v pomoč študentom s posebnimi potrebami
Usposabljanje z okroglo mizo bo potekalo 14. maja 2015, v prostorih UP Fakultete za
humanistične študije, Titov trg 5, 6000 Koper, učilnica Burja 1.
Razprava bo osredotočena predvsem na:
-

prehodu dijakov s posebnimi potrebami na univerzo,

-

načinih prilagajanja pristopa v študijskem procesu za študente s posebnimi potrebami ter
svetovanja študentom, da uspešno zaključijo študij in pridobijo kompetence za uspešen
vstop na trg dela,

-

načinih svetovanja tutorjem, visokošolskim učiteljem in sodelavcev ter ostalim strokovnim
sodelavcem za uspešno delo s tovrstnimi študenti.

Poleg tutorjev so vabljeni vsi, ki se med svojim delom srečujejo s študenti s posebnimi
potrebami, in vsi, ki jih tema zanima.

Izpolnjeno prijavnico oddajte najkasneje do 8. maja 2015 na elektronski naslov:
alenka.andrejasic@upr.si.
Vabimo vas, da se nam pridružite !

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.

Program
09.30 – 09.35

Pozdravni nagovor (dr. Suzana Laporšek)

09.35 – 10.15

Postopki usmerjanja otrok/študentov s posebnimi potrebami – glede
na vrsto posebne potrebe (predstavnik Zavoda RS za šolstvo;
predstavnik MIZŠ)

10.15 – 11.30

Načini prilagajanja pristopa v študijskem procesu za študente s
posebnimi potrebami – predstavitev primerov dobre prakse (dr. Vanja
Kiswarday, mag. Janez Drobnič, dr. dr. Aksinja Kermauner)

11.30 – 12.00

ODMOR

12.00 – 13.30

Okrogla miza – kako lahko s skupnimi močmi primanjkljaje študentov
preoblikujemo v presežke (moderator: dr. Suzana Laporšek; sodelujejo:
dr. Dejan Hozjan, dr. Vanja Kiswarday, mag. Janez Drobnič, dr. dr. Aksinja
Kermauner, predstavniki Zavoda RS za šolstvo, MIZŠ, DŠIS, ŠS UP)

13.30 – 14.00

ZAKLJUČKI IN POVZETKI (dr. Suzana Laporšek, dr. Ksenija Vodeb, dr.
Dejan Hozjan)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških
virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.

