
 

 

2. sestanek v 
Schrobenhausen-u 

 

IKT 

Eden pod najpomembnejših ciljev 

projekta Digital@dults.eu je iskanje 

in raziskava primerov dobrih praks 

na področju izobraževanja odraslih 

na področju IKT-ja. Posebno 

pozornost je treba usmeriti na 

družbena omrežja ter zaposlovanje 

na trgu dela.   

 

Inkluzija 

Drug cilj študije zajema področje 

različnih tehnik in metod, ki se 

uporabljajo v implementaciji 

inkluzivnega izobraževanja v Evropi. 

Inkluzivno izobraževanje je 

pedagoški pristop, pri katerem je 

osnovni princip upoštevanje in 

prepoznavanje raznolikosti v 

izobraževanju. Izraz prihaja iz 

latinske besede includere (vključiti, 

vključevati).  

Ta pogled je upravičljiv, saj borci za 

človekove pravice odklanjajo 

uporabo kategorije posebnih 

izobraževalnih potreb: vsi ljudje 

potrebujejo podporo in imajo 

pravico do le-te, ne glede na starost, 

raso, spol, nezmožnost, bolezen ali 

katero drugo karakteristiko.  

Brošura 

Oba rezultata bosta objavljena v 

posebni brošuri. 

 

Drugi mednarodni sestanek se je 

odvijal v nemškem mestu 

Schrobenhausen. Delovna dneva sta 

bila 30. In 31. maj 2019, potekala pa 

sta v Centru za izobraževanje 

odraslih  Schrobenhausen. 

Udeleženci so razpravljali so 

opravljenem delu in o delu v 

prihodnje. Razen tega so se 

udeleženci podrobneje dogovorili o 

ciljih in naslednjih korakih v 

projektu. Gostitelji so uspešno 

pripravili sestanek in vse je potekalo 

po načrtu. Še posebej so teknile jedi 

iz špargljev, udeleženci pa so uživali 

tudi v prijetnih pogovorih.  

 

Do konca julija 2019 so vsi partnerji 

organizirali dogodke z interesnimi 

skupinami v partnerski državi. Na 

dogodek so bili povabljeni 

pomembni deležniki na področju 

izobraževanja in diseminacije 

informacij iz lokalnega okolja, 

katere so partnerji informirali o 

digital@dults projektu in njegovih 

ciljih. Razen tega so potekali 

pogovori o tem, kako bi lahko 

udeleženci sodelovali v projektu v 

prihodnje.   

Veliko udeležencev je bilo 

zainteresiranih in je dovolilo 

partnerski organizaciji, da so 

zabeležile njihove kontaktne 

podatke, da bi se lahko udeleženci 

vključevali v projektne aktivnosti.  

 
3. mednarodni sestanek  Elche, 

Španija 

217. in 28. november 2019  

Gostitelj: Acd La Hoya 

 

KLJUČNI DATUMI 

Raziskave 
Dogodek z interesno 

skupino 

3rd Transnational Project 
Meeting in Elche, Spain 
27. - 28. November 2019 
Host Organisation: ACD La Hoya 
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