
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POROČILO O DELU ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE V LETU 2008 
 
V letu 2008 je Andragoško društvo Slovenije (ADS) delovalo v skladu s sprejetim programom.   
 
 
1. Sistemsko urejanje izobraževanja odraslih  
 
1.1. Uveljavljanje zahtev za sistemsko ureditev izobraževanja odraslih ob različnih priložnostih:  
 Ministrstvo za šolstvo in šport:  

- trije dopisi ministru – v januarju, juniju in septembru;  
- sestanek pri sekretarki dr. Magdaleni Šverc v marcu;  
- več sestankov z vodjo Sektorja za  g. Bandljem;  
- pismo vodji Sektorja za izobraževanje odraslih dr. Slavici Černoša.  
Vsebina: Lista zahtev (umestitev izobraževanja odraslih; celovita sistemska ureditev); reorganizacija 
MŠŠ (položaj Sektorja za izobraževanje odraslih); celovita zakonska ureditev; omrežje (javna služba, 
javne organizacije; formalni programi izobraževanja odraslih v ljudskih univerzah); infrastruktura 
(ReNPIO); položaj izobraževanja odraslih na lokalni (regionalni) ravni; reorganizacija, status in razvoj 
ACS; podpora kritični oceni Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF; državne nagrade MŠŠ za 
področje izobraževanja odraslih; podaljšanje ReNPIO do leta 2013; kadrovanje v MŠŠ za področje 
izobraževanja odraslih; napačno prikazovanje stanja izobraževanja odraslih v poročilih MŠŠ; 
udejanjanje sklepov z dveh delavnic v avgustu 2007 (Mons); vabila na delavnico o učinkovitem 
koristenju sredstev ESS (EI Maribor); Strategija vseživljenjskosti učenja – Operativni načrt; financiranje 
Programa dela ADS za l. 2008.   
 objave v medijih – polemika z vodjo Sektorja MŠŠ za izobraževanje odraslih dr. Slavico Černoša v 
časniku Večer;  

 strokovne razprave in pogovori ob različnih priložnostih.   
 
1.2  Izdelava gradiva Strateške naloge na področju izobraževanja odraslih, ki je bilo pred volitvami – v 
juliju 2008 – poslano vsem političnim strankam v Sloveniji. Gradivo ima 10 točk – najpoglavitnejših 
strateških nalog na področju izobraževanja odraslih. Uporabili ga bomo tudi pri razgovorih z novim 
ministrom za šolstvo in šport.  
 
1.3. Sodelovanje v dveh programskih dokumentih stranke Zares – v Programu razvoja področja vzgoje 
in izobraževanja v Sloveniji  in  v dispoziciji za sestavo koalicijske pogodbe – poglavje Izobraževanje 
odraslih in vseživljenjsko učenje 
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1.4.  Promocija Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji: strokovni posveti v štirih krajih v Sloveniji 
(glej opis v točki 3) 
1.5. Sodelovanje v delavnici - učinkovito črpanje sredstev ESS za potrebe izobraževanja odraslih na 
mednarodni konferenci v projektu »Local Pathway to Employment Success – LOPES«, ki ga izvaja EIM 
- Center za razvoj človeških virov  
 
 
2.  Organiziranje strokovnih srečanj, posvetov, konferenc in sestankov 
 
2..1. Strokovne razprave in pogovori.  
 
Opravljeni razpravi;   
 'Razvoj kariere kot področja andragoške stroke'.  April 2008. Udeležba: 30 oseb.  
 . Vpliv koncepta in strategije vseživljenjskostui učenja na razvoj terminologije na področju vzgoje in 

izobraževanja. Oktober 2008. Udeležba: 22 oseb, 20 razpravljalcev. .  
Obe srečanji sta bili v Ljubljani, v prostorih ACS. Organizirala jih je Komisija za strokovne razprav in 
pogovore.  
 
2.2.. Strokovni posvet: Vpliv koncepta in strategije vseživljenjskosti učenja na strokovno izrazje v vzgoji 
in izobraževanju. 
 
Predstavili smo ugotovitve in predloge s strokovne razprave, ki je bila na isto temo v oktobru 2008, o 
njih razpravljali ter sprejeli sklepe za nadaljnje ukrepe pri razvijanju terminologije na področju vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji. Posveta se je udeležilo 72 udeležencev, tako strokovnjakov kot tudi praktikov 
z različnih področij vzgoje in izobraževanja in sorodnih strokovnih področij ter predstavnike upravnih 
organov, politike in sredstev javnega obveščanja.  
Po posvetu smo v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom v Ljubljani izdali znanstveno monografijo z 
naslovom: Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Obsega 230 strani, v njej je sodelovalo 19 
avtorjev.  
 
 
3.  Sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih  
 
V sodelovanju s Pedagoškim inštitutom v Ljubljani smo izpeljali smo dva projekta  
 
3.1. Promocija vseživljenjskosti učenja.  
Organizirane so bile panelne razprave v štirih izbranih krajih po Sloveniji – Ptuj, Postojna, Velenje in 
Jesenice.   
V panelnih razpravah smo:  
- predstavili Strategijo vseživljenjskosti učenja' v Sloveniji in pregled dejavnosti za njeno udejanjanje  
- seznanili udeležence z razvojnimi in inovativnimi projekti Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ), s katerimi 
se udejanja strategija VŽU v začetnem izobraževanju v šolah;  
- pregledali možnosti udejanjanja VŽU v lokalnih območjih, kjer smo organizirali panelne razprave  
(ocena direktorice ali direktorja ljudske univerze iz kraja, kjer smo gostovali).   
Možnosti za udejanjanje VŽU pa je bila tudi tema za delo v skupinah po končanih predstavitvah. 
Srečanjem smo na koncu dodali še predstavitev strokovne teme 'Socialno omrežje in izobraževanje 
starejših odraslih', ki jo je organizirala Komisija ADS za strokovne razprave in pogovore, predstavile pa 
so jo strokovnjakinje iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter iz Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v Ljubljani.  
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Srečanja so trajala po 4 ure, udeležilo se jih je skupno ok. 100 udeležencev. O srečanjih so poročala 
sredstva javnega obveščanja.   
 
3. Vpliv koncepta in strategije vseživljenjskostui učenja na razvoj terminologije na področju vzgoje in 
izobraževanja. Enodnevni posvet v Ljubljani, 1. decembra 2008. Število udeležencev: 72.   
Projekta sta financirala Evropska komisija in MŠŠ, izvajalec je bil Pedagoški inštitut v Ljubljani v 
sodelovanju z ADS.  
 
 
4. Organiziranost in delovanja društva  
 
4.1. Delovanje Komisij in Sekcij  
V letu 2008 smo ustanovili 4 komisije ali sekcije, to so:  
 Komisija za strokovne razprave in pogovore, ki že celo leto zelo aktivno deluje (opisano v 2. točki);   
 Komisija za sistem izobraževanja odraslih, ki se je formirala v drugi polovici leta 2008;   
 Komisija za materialno-finančna vprašanja;   
 Sekcija za osebe s posebnimi potrebami, ki se je formirala sredi leta 2008; imela je eno sejo in  

pripravila program;  
 
4.2. Vključevanje študentov v delo društva.  
Letos je v ADS vključilo 22 študentk/študentov, praviloma iz Filozofske fakultete (študenti andragogike).   
 
4.3. Ureditev evidence članstva in plačevanja članarine  
Vsem članom smo poslali dopis s povabilom, da nam bodisi pošljejo svoje podatke za našo evidenco in 
s tem potrdijo svoje članstvo v ADS bodisi nam pošljejo izstopno izjavo. Podatke ali izjave članov bomo 
uporabili za ureditev seznama članov ADS.   
 
 
5.  Vzdrževanje mednarodnih stikov in zastopanje asociacije v mednarodnih združenjih.  
 
Redno izpolnjujemo obveznosti za članstvo v Evropski asociaciji za izobraževanje odraslih – lEAEA 
(članarina, komuniciranje). Letos se dejavnosti, ki so jih organizirale, nismo udeleževali zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev; pričakujemo, da se bomo že naslednje leto bolj udeleževali.  
 
 
6.  Skrb za zboljšanje finančnega in materialnega položaja društva  
 
Finančni položaj ADS se zboljšuje, za kar gre zasluga pridobitvi projektov ESS in EC v preteklem in v 
letošnjem letu.  
 
To nam omogoča, da smo pridobili zunanjo sodelavko za opravljanje tehničnih in organizacijskih poslov 
in da imamo tehnično urednico spletnih strani.  
 
Tudi na sedežu društva – v prostorih ACS – so se razmere za delovanje društva zboljšale.  
 
Potem, ko je ADS v letu 2007 zaprosilo dobilo nekaj sredstev od MŠŠ, nam je bila vloga za 
sofinanciranje naše dejavnosti v letu 2007 zavrnjena.  
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Druga področja nalog, ki smo jih navedli v programu dejavnosti za leto 2008, so stalne in redne naloge, 
ki jih ADS izpeljuje tekoče, po potrebi in v skladu z možnostmi. O izpeljavi teh nalog se tekoče odloča in 
sklepa IO ADS. To so:  
 povezovanje z drugimi subjekti – strokovnimi in nevladnimi organizacijami – ki delujejo na področju 

ali v interesu izobraževanja in učenja odraslih in sodelovanje z njimi;  
 promocija ter stiki z javnostmi in mediji; urejanje spletnih strani;  
 informiranje članstva;  
 spremljanje aktualnih dogodkov in odzivanje nanje;  
 organiziranje družabnih srečanj in aktivnosti.  

 
 
Dr. Zoran Jelenc,  
predsednik Izvršilnega odbora ADS  
 
 
 
 
Ljubljana, 27. marec 2009 
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