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PREDLOG AKTIVNOSTI ADS V LETU 2016 
 

 

 1. Nacionalna konferenca » Izobraževanje odraslih v lokalni skupnosti »,  

Namenjeno:  županom slovenskih mest in strokovni javnosti, 

Cilj:  predstavitev rezultatov ( dobrih praks, predlogov ) projekta fokusne skupine z župani in   

določenim rešitvam za izobraževanje odraslih ( zakonskim in programskim ) v lokalni skupnosti 

Termin: do konca meseca junija 2016, Ljubljana, prostor na MIZŠ 

Nosilke: Olga Drofenik, Ida Srebotnik, Špela Močilnikar, v sodelovanju z ACS 

 2.  Izvedba programa » Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje odraslih 

Namenjeno: organizacijam za izobraževanje odraslih in izobraževalcem  

Cilj: v 6 vsebinskih modulih ozavestiti in seznaniti izobraževalce odraslih o posebnostih . metodah, 

oblikah in načinih dela, pri vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v izobraževanje , zagotoviti 

enake možnosti vsem, ki so upravičeni do možnosti za izobraževanje, zagotoviti učiteljem dodatna 

spoznanja, znanja, izkušnje, metode in oblike dela… 

Termin: april-junij 2016 

Nosilke: Maja Povše, Ida Srebotnik, Špela Močilnikar 

 3. Priprava in izvedba strokovne razprave » Premislek o konceptih in poimenovanjih v 

izobraževanju » 

Namenjeno: strokovni javnosti in strokovnjakom v IO 

Predlog: Priprava strokovne razprave  o terminoloških zagatah, ki se vse pogosteje pojavljajo v 

izobraževanju odraslih, še posebej s pomanjkljivimi prevodi evropskih dokumentov; posebno 

področje je tudi terminologija v svetovalni dejavnosti izobraževanja odraslih 

Cilj: Uvodne strokovne utemeljitve in mnenja strokovnjakov glede terminoloških izrazov in gesel, 

razprava in predstavitev nekaterih spornih terminoloških izrazov v IO , še posebej prevodov iz EU 

dokumentov in tujih jezikov; 

Termin: pomlad ( april – maj ) 2016 
Nosilec: člani IO ADS in zainteresirani člani ADS 

 4. Izvedba vsaj dveh strokovnih srečanj- razprav na aktualno temo 

Namenjeno: članom ADS in strokovni javnosti 

Predlogi tem za obravnavo: 

 -  Integracija- izobraževanje  beguncev, migrantov;  

 - Profesionalizacija v izobraževanju odraslih 
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Cilj: Srečanja članov, izmenjava mnenj in izkušenj, predlogi rešitev, strokovno spopolnjevanje 

Termin: maj-oktober 2016 
Nosilci : Natalija Žgalec, Dušana Findeisen, Zoran Jelenc, Ida Srebotnik 

 

 5. Izobraževanje –delavnica na izbrano temo 

Namenjeno: članom ADS in strokovni javnosti 

Cilj: spopolnjevanje znanja, seznanjanje z novostmi 

Predlagane teme: Predstavitev knjige Dr. Zorana Jelenca » Vseživljenjsko učenje » 

Termin: po dogovoru 

Nosilec: Ida Srebotnik, Špela Močilnikar, Zoran Jelenc, Petra Javrh 

 

 6. Strokovna ekskurzija- Idrija 

Namenjeno: članom ADS 

Cilj: Spoznati zanimivosti naše dežele povezane z razvojem in izobraževanjem 

Termin: junij ali jesen 2016 

Nosilec: Ida Srebotnik in Sonja Klemenčič 

 

 7. Ostali predlogi in aktivnosti v letu 2016 : 

 

7.1.Preureditev glasila ADEES ? 

Nosilec: Darja Zorko Mencin in uredniški odbor 

7.2.Sodelovanje z Avstrijo- IC Retzhof  ( na področju Inkluzije odraslih oseb s posebnimi potrebami 

v izobraževanje odraslih ) 

Nosilec: Ida Srebotnik in Maja Povše 

 7.3. Priprave na snemanje filma o  Karlu Osvaldu  

Nosilec: Natalija Žalec v sodelovanju s FF  

 

 

 

V sodelovanju s člani IO ADS in dopolnitvami članov na skupščini ADS 29.2. 2016, pripravila Ida 

Srebotnik 


