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PROGRAM DELA ANDRAGOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE (ADS) ZA LETO 2011   
 
 
1.  Delo komisij in sekcij  
 
Komisija za strokovne razprave in pogovore (SRP):  
 Razprava z metodo fokusne skupine v projektu in evalvacijski študiji 'Izobraževanje odraslih v 
lokalni skupnosti' v izbranem lokalnem okolju. Opravili bomo analizo stanja in analize zakonskih in 
sistemskih ukrepov ter pristojnosti na področju upravljanja, zakonodaje in financiranja ter vloge in nalog 
lokalnega območja (občine, regije itn.) pri razvijanju in učinkovitem delovanju izobraževanja odraslih na 
njenem območju.  
 Strokovni posvet na temo Izobraževanje odraslih kot področje medresorskega sodelovanja v 
sodelovanju s Komisijo ADS za sistem izobraževanja odraslih.  
 Izpeljava konference 'Aktivno staranje in prostovoljstvo v luči vseživljenjskega učenja' v sodlovanju 

z Zvezo ljudskih univerz Slovenije in s Sekcijo ADS za izzobraževanje v nevladnih organizacijah.  

 Priprava strokovnega posveta 'Položaj izobraževanja odraslih v visokem šolstvu' v sodelovanju z 
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in s Komisijo ADS za sistem izobraževanja 
odraslih.   
 Drugi dogodki v sodelovanju s komisijami in sekcijami ADS.  
 Stalna srečanja – strokovne razprave in pogovori – v rednih časovnih razmakih; aktualne teme  
področja andragogike.    
 Strokovne razprave in pogovori prek foruma na spletnih straneh ADS.  
 
Komisija za sistemska vprašanja:  
Komisija se bo svoje delo v letu 2011 osredinila na štiri področja (podroben opis nalog v programu 
Komisije ADS za sistemska vprašanja):  
 Oblikovanje stališč in predlogov pri razpravi o spremembah zakonodaje za področje  izobraževanja 

odraslih.  

  posvet o izobraževanju odraslih na ravni lokalne skupnosti (občine) 

 Organiziranje razprave na temo 'Izobraževanje odraslih kot področje medresorskega         
sodelovanja',  

 Javna mreža izvajalcev izobraževanja odraslih, aktivno vključevanje v razpravo.   

 Uveljavljanje in razvoj andragogike kot stroke v Sloveniji    
a/  Raziskovalna dejavnost na področju izobraževanja odraslih. Strokovna razprava v sodelovanju z  
Oddelkom za pedagogiko in andragogiko filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.   
b/    Posvet o visokošolskem izobraževanju odraslih.   



 
 
Komisija za informacijsko in publicistično dejavnost. 
 Vzdrževanje vitrualnega okolja ADS.   
 Stalno obveščanje članov o dejavnosti ADS ter drugih komisij in sekcij (spletne strani, Novičke ACS.  
 E-pošta; Skype; moderiranje foruma na spletnih straneh; fotografiranje dogodkov; dopisi).  
 Seznanjanje strokovne in širše javnosti o izobraževanju odraslih in dejavnosti ADS (mediji: mreža 
ljudi v lokalnih okoljih, aktiviranje članov).  
 Promocija andragogike in vseživljenjskosti učenja (VŽU).    
 Objavljanje vsebin o vseživljenjskem učenju in o izobraževanju odraslih, kot področju strategije 
VŽU.    
 Objava predstavitev iz Srečanja spominov (na spletni strani ADS; v publikaciji).  
 
Komisija za družabne dejavnosti 
 Enodnevno srečanje z zamejskimi Slovenci.   
 Družabno srečanje ob posvetu ali skupščini.   
 
Sekcija za osebe s posebnimi potrebami 
 Inkluzivno  izvajanje izobraževalnih programov za odrasle s posebnimi potrebami – projekt v 

sodelovanju z Zvezo ljudskih univerz Slovenije.  

 Povabilo izvajalcem programov za osebe po nezgodni poškodbi možganov v Sekcijo.  
 Promocija s  periodičnimi pismi (maj, september, december) in po elektronski pošti.  
 Priprava informativne zgibanke.   
 Spodbujanje povezovanja specialne in rehabilitacijske pedagogike in andragogike; oblikovanje 
pobude za ustrezen študijski program na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerz v Ljubljani in 
Mariboru.  
 
Sekcija za pravičnost v izobraževanju odraslih   
 Organizacija strokovne razprave z izbranimi strokovnjaki, kot priprava na projekt v prihodnjem letu.  
 Poročilo o rezultatih študija in analize pravičnosti v izobraževanju odraslih.   
 
Sekcija za kakovost izobraževanja odraslih  
 Strokovna tema s področja spremljanja in razvijanja kakovosti (gostujoči predavatelj, primer dobre 

prakse s področja kakovosti.  

 Organizacije zgledovalnega obiska.  

Sekcija ADS za izobraževanje v nevladnih organizacijah  
 Priprava okvirnega programa dejavnosti Sekcije.  

 Izpeljava konference 'Aktivno staranje in prostovoljstvo v luči vseživljenjskega učenja' v sodlovanju 

z Zvezo ljudskih univerz Slovenije.  

 
Sekcija za študente andragogike  
 Animacija študentov za sodelovanje v ADS.  
 Predstavitev aktualne strokovne teme s področja izobraževanja odraslih  
 Izpeljava neformalnega srečanja članov Sekcije za študente pri ADS. 
 Okrepitev sodelovanja Sekcije za študente pri ADS z Društvom študentov pedagogike in 

andragogike. 
 
2. Ureditev evidence članstva in plačevanja članarine.  



 Nadaljnje širjenje članstva s kolektivnimi člani.  

 
3. Sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih, ki jih organizirajo  

drugi  
 
4. Skrb za zboljšanje finančnega in materialnega položaja društva;  

Pridobitev članarin iz kolektivnega članstva.  
 
5. Vzdrževanje mednarodnih stikov in zastopanje asociacije v mednarodnih združenjih  
 
6.  Predlaganje kandidatov za državno nagrado MŠŠ  
 
 
Dr. Zoran Jelenc, predsednik IO ADS  


