POSLOVNO POROČILO ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA
SLOVENIJE ZA LETO 2016

Andragoško društvo Slovenije ( v nadaljevanju ADS ) je prostovoljno, nevladno, nepridobitno
združenje s statusom društva v javnem interesu. Člani so posamezniki in pravne osebe, ki so
aktivni predvsem v izobraževanju odraslih. Po zadnjih podatkih je v ADS včlanjenih 106
članov, častnih članov je 18, 5 je kolektivnih članov, upokojenih članov pa 21.

DELOVANJE DRUŠTVA V LETU 2016:
Osnovni namen :
-

-

Uveljavljanje in zastopanje strokovnih in znanstvenih spoznaj s področja
izobraževanja odraslih
Organiziranje strokovnih razprav, dialog med strokovnjaki in praktiki
Spodbujanje sodelovanja, posebej med organizacijami za izobraževanje odraslih,
javnimi zavodi, ostalimi društvi in združenji ( ACS, CPI, univerzami, ministrstvi )
Seznanjanje strokovne javnosti o spoznanjih, razvoju in izkušnjah v izobraževanju
odraslih
Opozarjanje na novosti in pomembna sistemska vprašanja , sodelovanje pri pripravi
zakonodaje, ki ureja izobraževanje odraslih
Informiranje članstva o aktualnem dogajanju v izobraževanju odraslih ( posveti,
razprave, urejanje spletne strani in novičk ADS )
Mednarodno sodelovanje ( članstvo v EAEA in sodelovanje z bivšimi jugoslovanskimi
republikami pri pripravi tradicionalnega posveta »Gradimo mostove v izobraževanju
odraslih« )
Samostojno in partnersko sodelovanje pri raznih projektih, programih in raziskovalnih
nalogah s področja izobraževanja odraslih

Organiziranost:
Za delovanje društva je odgovoren izvršilni odbor ADS, voljena predsednica Ida Srebotnik in
tajnica Špela Močilnikar. Finančno poslovanje pogodbeno vodi Jožica Perme, spletne strani
ureja tajnica, urednica Novičk ADS je Marija Velikonja, člana uredniškega odbora pa Dr.
Zoran Jelenc in Ida Srebotnik.
Odločitve, naloge, poročila in načrtovanje dela društva ADS se potrjujejo enkrat letno na
skupščini ADS, sprejemajo in potrjujejo pa se na sejah IO ADS.
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V letu 2016 se je IO ADS sestal dvakrat, januarska seja je bila korespondenčna, dogovori in
usklajevanje dela pa je potekalo tudi preko elektronske pošte. Skupščina ADS je bila 29.
februarja 2016, kjer smo sprejeli in potrdili poročila in načrt dela za leto 2016.

AKTIVNOSTI V LETU 2016:
1. SISTEMSKA VPRAŠANJA:
Tudi v lanskem letu smo nekateri člani društva aktivno sodelovali v razpravah povezanih s
sistemskimi vprašanj izobraževanja odraslih, javni mreži in drugih aktualnih vprašanjih.
Predsednica je bila po funkciji tudi članica koordinacije pri MIZŠ in se udeležila 2
organiziranih sej na MIZŠ. Seje koordinacije so predvsem informativnega značaja.
Obravnavajo se predvsem aktualna vprašanja in dogajanja v izobraževanju odraslih na
ministrstvih, z namenom večjega sodelovanja in povezovanja.
Ida Srebotnik in Olga Drofenik sta se udeležili tudi dveh posvetov oz. diagnostičnih delavnic
OECD, ki so potekale tudi v letu 2016 na MIZŠ, junija in oktobra, s skupnim naslovom:
Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji.
Zaradi dolgoletnih prizadevanj ADS, še posebej Dr. Zorana Jelenca, da bi se v izobraževanju
odraslih več razpravljalo in tudi posredno pričelo urejati terminologijo v izobraževanju
odraslih, smo pripravili 30. julija 2016 v prostorih MIZŠ razpravo z naslovom: Premislek o
konceptih in poimenovanjih v izobraževanju – terminološke stranpoti. Našemu vabilu so se
ljubeznivo odzvali priznani strokovnjaki s področja sociologije, slovenistike, pedagogike in
andragogike: Dr. Jože Vogrinc (FF), Dr. Zoran Jelenc ( ADS ), Dr. Marko Stabej ( FF ), Jože Unk,
univ.dipl. ing. ( Elektrotehniška zveza Slovenije ), Dr. Damjan Štefanc ( FF ), Peter Jakša (
predstavnik EU komisije za prevajanje v Sloveniji ) in koordinator pogovora Dr. Janko
Muršak( FF). Poleg različnih, tudi kritičnih pogledov razpravljalcev, je bil zanimiv prispevek
Petra Jakšeta, ki je odstrl nekaj izzivov , s katerimi se pri prevajanju terminoloških izrazov
srečujejo prevajalci EU dokumentov.
Tovrstna razprava vsekakor ni bila zadnja, je izziv in razmislek o nadaljevanju začetega dela,
saj so bili vsi sodelujoči enotnega mnenja o koristnosti podobnih razprav in pobud, ker
prispevajo tudi k učinkovitejšemu terminološkemu delu, zlasti boljši odzivnosti prevajalcev in
odpravljanju neenotnosti.
Na MIZŠ smo imeli tudi nekaj pogovorov z državno sekretarko Dr. Andrejo Barle Lakota in
Katjo Dovžak, glede sodelovanja, sofinanciranja in organizacije posveta Izobraževanje v moji
občini in priprave ZOI.
Posvet Izobraževanje odraslih v moji občini smo s sofinanciranjem na razpis MIZŠ,
organizirali oktobra 2016. Pobuda je bil projekt oz. raziskava na temo izobraževanja v
občinah, ki ga je koordinirala Olga Drofenik v letih 2014 in 2015 . Po metodi 6 fokusnih
skupin smo zbrali številne odgovore sodelujočih županov o prioritetah, problemih in rešitvah

2

v izobraževanju odraslih v lokalni skupnosti. Olga Drofenik je o tem pripravila obširno
poročilo, ki ga je predstavila na posvetu.
V letu 2016 smo obiskali pet izbranih občin in posneli video film ( Ida Srebotnik in Jaka
Kramberger ) o dobrih praksah v izobraževanju odraslih, ki smo ga predvajali na posvetu in je
objavljen tudi na spletnih straneh SOS. Žal se kljub obljubam in povabilu k sodelovanju na
posvetu, niso kot smo pričakovali, odzvali na MIZŠ. Tako, kljub dobro opravljenemu delu v
projektu, ki bi moral biti predvsem v interesu MIZŠ in SOS, nismo dobili odgovorov na
vprašanja, ki so jih odprle fokusne razprave. Projekt bomo nadaljevali z nekaterimi
aktivnostmi tudi v letu 2017.

2. IZOBRAŽEVANJE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Sekcija ADS za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami (PP) deluje z namenom, da
zagotovi ustrezno vseživljenjsko izobraževanje tudi odraslim osebam s posebnimi potrebami.
Pomembno vodilo pri delu sekcije je ozavestiti organizacije za IO in druge izvajalce
izobraževanja, o izobraževalnih potrebah odraslih s posebnimi potrebami ter prispevati k
izobraževanju in večji kompetentnosti izobraževalcev odraslih za to področje izobraževanja.
Število članov sekcije, ki bi bili tudi člani Andragoškega društva, je izredno majhno, več pa je
strokovnjakov, ki se vključujejo v delo sekcije, a niso člani ADS. Sekcija namreč skuša
sodelovati s strokovnjaki različnih področjih oseb s posebnimi potrebami, ki so v večini člani
svojih strokovnih društev, si pa prizadevamo, da bi se včlanili tudi v ADS.
V letu 2016 sekcija ni imela sestanka članov sekcije, ker se je prejšnjih sestankov sekcije
udeležilo vedno le minimalno število udeležencev. O dogajanju so bili obveščeni preko
mailov in z obvestili na spletni strani društva.

Redne sestanke pa smo imele izvajalke, ki v okviru sekcije sodelujemo pri izobraževalnem
programu »»Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami«. V
mesecu oktobru in novembru 2016 smo organizirali drugo izvedbo tega izobraževalnega
programa , ki je bil izveden v šestih modulih. Posamezni modul so vodile najvidnejše
slovenske strokovnjakinje s področja dela z osebami s posebnimi potrebami. Evalvacija
programa je pokazala, da je bil program uspešno izveden. Udeleženci so prihajali iz različnih
poklicev, v primerjavi z lanskim letom se je za tokratno izvedbo programa, zanimalo nekoliko
več oseb, ki prihajajo s področja izobraževanja odraslih, ostali so bili terapevti. Vseeno pa
smo pričakovali večji odziv s strani učiteljev in svetovalnih delavcev, ki bi tovrstna znanja
še posebej potrebovali. Program smo predstavili tudi na MIZŠ, ki nam žal programa ni
sofinanciral, prošnja je bila zavrnjena. Izvedbo izobraževalnega programa načrtujemo tudi v
letu 2017.
Pomemben dosežek sekcije predstavlja izdan zbornik posveta iz leta 2013, z naslovom
»Andragog pri učenju in izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami«, ki je izšel v
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elektronski obliki. Andragoško društvo ga je izdalo v spomin na Alenko Golob, ki ga je želela
izdati že leta 2013, a jo je sredi dela ustavila usodna bolezen. Zbornik je na voljo vsem, ki jih
zanima poučevanje oseb s posebnimi potrebami.
INFORMACIJSKA IN PUBLICISTIČNA DEJAVNOST
Informiranje članov je potekalo po elektronski pošti in na spletnih straneh društva, ki jih
ureja Špela Močilnikar. Urejanje Novičk je, po odpovedi Darje Zorko Mencin, prevzela Marija
Velikonja, ki velikodušno lektorira tudi objavljena besedila. Žal nam ne uspe navdušiti k
pisanju več članov društva, zato so tudi izdaje Novičk zgolj dvomesečne, pisci pa smo
večinoma isti. V javnih medijih nismo dejavni kot bi lahko bili, razen nekaterih članov, ki
občasno objavljamo prispevke v dnevnikih , strokovnih revijah in ŠR.
V letu 2016 smo s skromno donacijo podprli izdajo knjige Dr. Zorana Jelenca Vseživljenjskost
učenja in izobraževanje odraslih, ki jo je založila EDUCA.
Člani sekcije za izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami pa so uredili v elektronski
obliki zbornik s prispevki iz posveta, ki ga je ADS organiziral v preteklih letih.
MEDNARODNA DEJAVNOST
Smo člani EAEA ( Evropskega združenja za izobraževanje odraslih ), ki nas redno informirajo
o dogajanju in novostih v EU. Letna članarina je 366,00 EUR. Kongresa EAEA se je, tudi v
imenu ADS, udeležil Andrej Sotošek.
Trije člani ADS smo se udeležili že druge tradicionalne konference Gradimo mostove v
izobraževanju odraslih, ki so jo zelo uspešno organizirali meseca oktobra v Mostarju ( BIH ) v
centru EMAUS. Tudi tokrat smo zbrani izobraževalci odraslih, iz vseh bivših republik
nekdanje skupne države, obravnavali aktualna vprašanja in dobre prakse s področja
izobraževanja odraslih. S strokovnim prispevkom o veščinah odraslih ( projekt PIAC )so
sodelovali strokovnjaki iz ACS. Veseli nas, da je zaživela naša ideja o tovrstnih srečanjih s
strokovnjaki, ustanovami, univerzami in predstavniki društev za izobraževanje odraslih.
Prvo konferenco smo organizirali leta 2015 v Ljubljani. V letu 2017 bo konferenca v Skopju,
organizatorji pa Makedonci. Ponovno »gradimo mostove« in sodelovanje drug do drugega in
ugotavljamo, da imamo veliko skupnega, prepirajo in razdvajajo se zgolj politiki.

PROJEKT ERASMUS +
V letu 2016 smo postali tudi partnerji v projektu Erasmus + z naslovom: Old guys say yes to
community. V projektu sodelujejo poleg Slovenije ( ADS in Univerza v Ljubljani-oddelek za
pedagogiko FF še : Univerza iz Wroclawa, ADS in Univerza iz Estonije ter Univerza iz
Portugalske. Projekt je financiran s podporo EU komisije. Špela Močilnikar je na projektu
zaposlena za raziskovalno delo za določen čas za 8 ur tedensko in ima sklenjeno z ADS
pogodbo o zaposlitvi za določen čas na projektu od septembra 2016 do konca leta 2019.
Mesečni znesek njenega plačila znaša 390 EUR brutto.
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ZAKLJUČNA MISEL
Člani ADS smo v letu 2016 sodelovali tudi na nekaterih strokovnih posvetih, konferencah in
srečanjih v organizaciji MIZŠ, ACS, ZLUS, DOIO, kot udeleženci, partnerji in predavatelji oz.
moderatorji.
Uspelo nam je realizirati vse aktivnosti, ki smo jih načrtovali v letu 2016, še posebej tiste, ki
so jih sofinancirali na MIZŠ, ob prijavi na razpis za sofinanciranje zvez in društev v preteklem
letu. Zahtevna je bila predvsem organizacija posveta Izobraževanje odraslih v moji občini in
izvedba zelo zahtevnega izobraževalnega programa Inkluzija odraslih oseb s posebnimi
potrebami v izobraževanje odraslih, ki je velik organizacijski in logistični zalogaj, predvsem
zaradi različnih lokacij izvedbe in mnogih sodelujočih izvajalcev.
Glede na to, da lahko na prste ene roke preštejemo člane, ki so sodelovali in realizirali
naštete aktivnosti, smo lahko zadovoljni. Malo manj pa seveda ob misli, kaj bi lahko še
udejanili, če bi bilo članstvo bolj aktivno in samoiniciativno.
FINANČNO POSLOVANJE ADS
-

ADS se financira iz članarine in prispevkov dohodnine
Prijavimo se na razpise MIZŠ za sofinanciranje izobraževanja odraslih
ADS nima redno zaposlenih, zato nimamo stroškov dela
ADS ni računovodsko zavezano k revidiranju računovodskih izkazov
Društvo nima delnic ali drugih kapitalskih povezav, računovodstvo se vodi v skladu z
Zakonom o računovodstvu RS, določenih za društva
Finančno poslovanje redno nadzira predsednica ADS Ida Srebotnik, ki je tudi
podpisnica dokumentov, podpisnica je tudi tajnica ADS Špela Močilnikar
Finančna poročila pripravlja računovodkinja ( honorarna ) Jožica Perme

Večino aktivnosti in dela v ADS opravljamo voluntersko, skromno honoriramo pa v skladu z
odobrenimi finančnimi zneski tiste aktivnosti, ki jih MIZŠ izbere na prijavi ob vsakoletnem
razpisu ali ob sodelovanju v projektih.

V Ljubljani, marec 2017

pripravila predsednica ADS:
Ida Srebotnik, prof. ped.
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