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VII. Mednarodni Kongres 

Koper, Slovenija 24. - 26. maj 2018

Socialna prepoznanost in
odnos do oseb s posebnimi potrebami 

v dobi tehnologije

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom
Predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja
Predsednika Republike Italije, gospoda Sergia Mattarelle

In pod pokroviteljstvom 
Papeškega sveta za kulturo, Vatikan

Papeške akademije za življenje, Vatikan

Ministrstva za kulturo, Slovenija
Ministrstva za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje, Italija

Ministrstva za delo in socialne zadeve, Italija
Ministrstva za izobraževanje in znanost, Italija

Raziskovalni inštitut za zdravje, Italija

1. Poziv



Socialna prepoznanost in odnos do oseb s posebnimi
potrebami v dobi tehnologije 

S VII. mednarodnim kongresom organizacije Mediterraneo 
senza handicap - Mediteran brez handikapa si prizadevamo 
doseči preskok v miselnosti v odnosu do oseb s posebnimi 
potrebami. Tvegamo namreč, da bo v dobi prevlade 
informacijske tehnologije, ki premika meje mogočega, 
vprašanje oviranosti izgubilo pomen. K izzivom, povezanim 
z oviranostjo oziroma s posebnimi potrebami, ne moremo 
pristopiti izključno s tehnološkimi rešitvami, saj sami po sebi 
ne prinašajo zgolj prednosti.

Zato je pri tem potrebno s posebno etično občutljivostjo, 
istočasno celostno upoštevati politični, kulturni in pravni 
vidik. Le tako bomo lahko spodbujali pojmovanje oviranosti in 
posebnih potreb kot sestavni del človeštva in vsakdanjosti ter 
tako omogočili pogoje za zagotavljanje socialne pravičnosti 
in spoštovanja posameznikovega dostojanstva.

Kongres bo zajemal tri vsebinske sklope:
• Družina in izzivi, ki jih prinašajo posebne potrebe
• Izobraževanje in izzivi, ki jih prinaša vključevanje otrok in
    mladostnikov s posebnimi potrebami
• Položaj oseb s posebnimi potrebami v karierni orientaciji 
    in zaposlitvi

V posameznih vsebinskih sklopih (sekcijah) bodo z vidika 
družine, izobraževanja ter karierne orientacije in zaposlitve:
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• Analizirane različne negativne prakse zanikanja posebnih 
potreb, ki smo jim v družbi priča, in ki vplivajo na to, da so 
posebne potrebe velikokrat spregledane.

• Predstavljene refleksije na temo tehnologije in posebnih 
potreb, in sicer kako lahko tehnologija osebam s posebnim 
potrebami zagotavlja večjo dostopnost okolja in priložnosti 
za aktivno družbeno participacijo. 

• Potekali žariščni pogovori o tem, kako tehnologija 
prispeva, oz. bo v prihodnje prispevala k procesu družbenega 
vključevanja oseb s posebnimi potrebami.

• Predstavljeni primeri dobre prakse in osebne izkušnje na 
temo prepoznavnosti posebnih potreb v dobi tehnologije.

• Predstavljeni prispevki raziskovalcev Središča za Bioetiko 
Univerze »Sacro Cuore« iz Milana, s poudarkom na filozofskem 
in antropološkem razumevanju posebnih potreb v povezavi s 
tehnologijo.

Kongres je namenjen posameznikom ter inštitucijam, 
zavodom in društvom, ki delujejo na področju posebnih 
potreb, tako z znanstvenega kot etičnega, socio-kulturnega 
in družbenopedagoškega vidika.

Cilji

• Spodbujati poglobljeno medsebojno spoznavanje ter 
izmenjavo znanj in mnenj med različnimi institucijami ter 
strokovnjaki iz različnih držav, kultur in religij, s končnim 
ciljem razvijati zmožnosti in potenciale oseb s posebnimi 
potrebami.
• Spodbujati družbo, državne institucije, mednarodne 
organizacije in vse, ki pri svojem delu skrbijo za osebe s 
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posebnimi potrebami, k skupnemu konstruktivnemu dialogu 
ter s tem prispevati k lažjemu in hitrejšemu prepoznavanju 
ter obenem udejanjanju in uveljavljanju dobrih praks pri delu 
z osebami in za osebe s posebnimi potrebami.
• Spodbujati ustrezne in učinkovite oblike izobraževanja, 
usposabljanja, informiranja in preventive, ki temeljijo na 
znanstvenih spoznanjih in so plod raziskav na območju 
Mediterana in širše.
• Spodbujati prehod teoretičnih spoznanj v prakso, kajti šele 
v praksi se dejansko oblikuje končni odziv na neposredne 
potrebe oseb s posebnimi potrebami. 

Organizatorji

• Društvo Mediteran brez hendikepa - Associazione 
Mediterraneo senza handicap

• Pedagoška Fakulteta Univerze na Primorskem (Slovenija)
• Središče za Bioetiko Univerze »Sacro Cuore« iz Milana 

(Italija)
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Znanstveni odbor
Predsednica: Matilde Leonardi

Silva Bratož
Michela Carrozzino
Mara Cotič 
Vanja Riccarda Kiswarday
Elias Kourkoutas
Angelo Lascioli
Adriano Pessina

Organizacijski odbor
Predsednica: Michela Carrozzino

Barbara Baloh
Karmen Drljić
Lech Piechota
Piera Ruffinatto
Andreja Sopič



Društvo Mediteran brez hendikepa

Društvo Mediterraneo senza handicap onlus - Mediteran 
brez hendikepa onlus skoraj 20 let deluje na področju 
posebnih potreb po navdihu del in idej Sv. Luigija Guanelle, 
ter tako prispeva k širitvi kulture, v kateri je individuum sprejet 
kot najvišja vrednota. Društvo deluje v zaščito pravic oseb s 
posebnimi potrebami, jim stoji ob strani tako pri osebni rasti 
kot pri njihovem vključevanju v skupnost.

Vztrajno deluje tako znotraj kot izven geografskih meja 
Mediterana. Predvsem v državah v razvoju skuša s pomočjo 
različnih projektov promovirati družbo, ki temelji na 
človečnosti in socialni občutljivosti. V Džibutiju prav s tem 
namenom in ciljem izvaja pomembna projekta »Riabilitazione 
senza frontiere, Un progetto per Gibuti nel Mediterraneo 
Orientale - Rehabilitacija brez meja in Projekt za Džibuti v 
vzhodnem Sredozemlju« in »Una scuola per tutti - Šola za 
vse«.

Mediterraneo senza handicap – Mediteran brez handikepa 
za dosego zadanih ciljev na vzgojnem in izobraževalnem 
področju organizira mednarodne simpozije, na nacionalnem 
nivoju pa predavanja in seminarje. Društvo je organiziralo 
že šest kongresov, in sicer leta 2001 kongres v Hammametu 
(Tunizija), leta 2003 v Lizboni (Portugalska), leta 2007 v 
Valletti (Malta), leta 2009 v Marseillu (Francija), leta 2012 v 
Madridu (Španija) ter leta 2015 v Milanu (Italija).

V društvu se povezujejo tako javni kot zasebni partnerji, 
in sicer: Občina Recanati, Kongregacija služabnikov dobrote 
- po načelih dela Don Guanelle (Rim), Inštitut Hčerke Svete 
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Marije blagoslovljene - po načelih dela Don Guanelle (Rim), 
Skupnost Svetega Egidija Acap onlus (Rim), Inštitut Leonarda 
Vaccari (Rim), Društvo Solidarnost-Rehabilitacija-Študije 
»Oasi Federico« onlus (Belvedere Marittimo, Kalabrija), 
Društvo Oasi Federico Rim onlus (Rim), Zrno - Varazze 
(Genova), Latinski patriarhat iz Jeruzalema (Izrael), Handicap 
Formeduc/CRPH - Centre de Ressources pour la promotion 
des droits des Personned Handicapées (Senegal).

Sodelujoce države

Afganistan, Albanija, Alžirija, Avstrija, Belgija, Bosna in 
Hercegovina, Brazilija, Kamerun, mesto Vatikan, Kongo, 
Hrvaška, Danska, Egipt, Francija, Nemčija, Džibuti, Jordanija, 
Grčija, Gvineja, Irak, Irska, Izrael, Italija, Kosovo, Libanon, 
Libija, Makedonija, Malta, Maroko, Mavretanija, Črna Gora, 
Mozambik, Nigerija, Norveška, Skandinavske države, Poljska, 
Portugalska, Arabska Demokratična Republika Sahrawi, 
Republika San Marino, Senegal, Srbija, Slovenija, Somalija, 
Španija, Švica, Togo, Tunizija, Jemen.

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Korenine Pedagoške fakultete segajo daleč nazaj v 
zgodovino. Na prostoru Primorske regije je tradicija vzgoje 
učiteljev in skrbi za njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje 
prisotna že več kot 43 let, in sicer od leta 1974, ko je bil v 
Kopru ustanovljen dislocirani oddelek Pedagoške akademije 
iz Ljubljane. PEF je bila ustanovljena leta 2003 s sprejemom 
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Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 
13/2003). Pedagoška fakulteta je visokošolski zavod, ki opravlja 
izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in umetniško delo 
na področju edukacijskih znanosti in je članica Univerze na 
Primorskem.

Na Pedagoški fakulteti gradimo študij na izsledkih najnovejših 
znanstvenih spoznanj na področju izobraževanja ter na 
primerih dobre prakse in številnih izkušnjah. Izobraževanje 
postaja vseživljenjski proces, ki mu kot vodilo dajemo zlasti 
zaposljivost in mobilnost v evropskem visokošolskem 
prostoru. Vedno bolj se fakulteta razvija tudi na raziskovalno-
znanstvenem področju in se uveljavlja v tujini.

Ker pravijo, da je najpomembnejši dejavnik za razvoj 
inkluzivne prakse dobro izobražen vzgojitelj in učitelj, je na 
UP PEF razpisan bolonjski študijski program druge stopnje z 
naslovom Inkluzivna pedagogika.

Navodila za prijavo

Na Kongres se lahko prijavite kot pasivni udeleženec oz. s 
prispevkom ali posterjem, in sicer na tej povezavi.

Rok za prijavo in za oddajo izvlečka oz. posterja je 28. marec 
2018.

A - Kratki prispevki in predstavitev dobrih praks
Kratki prispevki in predstavitve dobrih praks naj ne bodo 

daljši od 7 minut, predstavitev lahko obogatite s PowerPoint 
predstavitvijo, ki ne sme imeti več kot 10 drsnic ali z video 
posnetkom, ta ne sme presegati časa predvidenega za 
predstavitev. Izvleček naj obsega največ 4000 znakov s 
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presledki, vsebuje naj: ime, priimek, strokovni oz. znanstveni 
naziv, inštitucijo, iz katere prihaja avtor ter naslov prispevka.

B - Poster
Poster naj bo v velikosti A1 formata ter v pokončni legi. 

Oddati ga je potrebno v pdf obliki (datoteko naložite na 
prijavni obrazec). Vsebino posterja predstavite v kratkem 
izvlečku, ki naj ne presega 1000 sicer znakov s presledki, 
vsebuje naj: ime, priimek, strokovni oz. znanstveni naziv, 
inštitucijo, iz katere prihaja avtor ter naslov posterja.

C - Izbor prispevkov
Odbor Kongresa si pridržuje pravico do izbire prispevkov, 

predstavitev dobrih praks in posterjev glede na predviden 
časovni okvir in relevantnost njihove teme.

D - Zbornik
V okviru Kongresa bo izšel zbornik, v katerem bodo 

objavljeni vsi sprejeti prispevki, predstavitve dobre prakse in 
posterji.

Jeziki

Na konferenci bo poskrbljeno za simultano prevajanje v 
slovenščino italijanščino, angleščino in francoščino.
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