Biti v pomoč študentom s posebnimi potrebami
Usposabljanje za tutorje
Usposabljanje bo potekalo v torek, 26. novembra 2013, v prostorih Fakultete za
humanistične študije, predavalnica Levant 3, Titov trg 5, 6000 Koper.
Poudarek usposabljanja bo na klasifikaciji posebnih potreb, spoznavanju pravnih aktov UP s
področja, spoznavanju načina dela s študenti s posebnimi potrebam. Del usposabljanja bo
namenjen praktičnim vajam za delo s študenti s posebnimi potrebami; prav tako bo del
usposabljanja namenjen odgovorom na najpogostejša vprašanja, ki pojavljajo.
Na usposabljanje so, poleg tutorjev, vabljeni vsi, ki se med svojim delom srečujejo s študenti
s posebnimi potrebami, in vsi, ki jih tema zanima.
Udeležbo na usposabljanju potrdite najkasneje do srede, 20. 11. 2013 na e-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 usposabljanja
09.30 – 09.35

Pozdravni nagovor (dr. Eva Podovšovnik Axelsson)

09.35 – 10.30

Izkušnja spreminja – predstavitev Društva študentov invalidov
Slovenije in izkustvena delavnica (Društvo študentov invalidov
Slovenije)

10.30 – 11.00

Biti študent s posebnimi potrebami na UP (dr. Eva Podovšovnik
Axelsson, Iris Skrt, mag. Alenka Andrejašič )

11.00 – 11.45

Načini prilagajanja študijskega procesa za študente s
posebnimi potrebami za uspešen vstop na trg dela (dr. Vanja
Kiswarday, mag. Janez Drobnič)

11.45 – 12.00

ODMOR

12.00 – 13.00

Okrogla miza – kako primanjkljaje študentov preoblikovati v
presežke za uspešen vstop na trg dela (moderator: mag. Alenka
Andrejašič)

13.05 – 13.15

ZAKLJUČKI IN POVZETKI (dr. dr. Eva Podovšovnik Axelsson)
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izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3:
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