ZAPISNIK, 1.seja

IO ADS, 10.10.2013

Prisotni člani IO: Ida Srebotnik, Dušana Findeisen, Sabina Jelenc Kraševec, Almira Pirih
Odsotni članici IO: Nada Klučar ( opravičeno ), Natalija Žalec ( zgrešila datum, kasneje se je seznanila
z vsebino in potekom sestanka )
Vabljeni: Marija Vrtačnik, Zoran Jelenc, Petra Javrh
Seja je potekala v prostorih ACS, Šmartinska 134 a, od 17.00 – 18.30 ure
Predlog dnevnega reda:
1. Vodenje ADS ( delitev nalog ), problemi članstva ( neplačevanje članarine )
2. Program dela ADS za obdobje 2013 / 2014 s poudarkom na prioritetnih nalogah
3. Delo komisij, prioritetne naloge, članstvo v komisijah
4. Sofinanciranje aktivnosti ADS – MIZŠ, izvedba
5. Informacije o aktualnih dogodkih v IO ( konference, standardi in normativi v IO …)
6. Razno
Seja je bila sklepčna, dodatno sta se seznanili s sklepi in predlogi v pogovoru z Ido Srebotnik,
odsotni članici in jih prav tako potrdili.
UGOTOVITVE, PREDLOGI, SKLEPI:
K točki 1:
Ida Srebotnik in Nada Klučar sta se dogovorili, da bosta prisotni vsako sredo vsaj dve uri dopoldne v
prostorih, ki jih ima društvo v ACS. Ida Srebotnik je pojasnila, kako bo potekalo delo v ADS in kdo bo
za kaj zadolžen. Pri administrativnih delih bo v pomoč kot doslej tajnica ACS Olga Varl, za
računovodstvo bo še naprej skrbela Jožica Perme, skrb za članstvo pa bo prevzela tajnica ADS Nada
Klučar. Postopki registracije spremembe vodstva ADS na PE so končani, ni pa še opravljena
registracija podpisnikov novega vodstva na banki. Tekoče aktivnosti ADS kljub vsemu potekajo
nemoteno: predaja poslov med prejšnjim in novim vodstvom je bila izvedena, društvo sodeluje pri
pripravi skupne konference asociacij za IO, ki bo predvidoma v decembru, odzivamo se na aktualna
dogajanja v IO….
Predsednica je še opozorila, da bo potrebno racionalizirati plačila in stroške, ker je na računu društva
trenutno zelo malo sredstev, saj je plačevanje članarine neredno.
Posamezne člane bomo ponovno pozvali, da poravnajo članarino, poskušali bomo animirati tudi nove
člane, da se nam pridružijo. Posebej se bomo angažirali, da se nam pridruži čim več kolektivnih
članov. Med novimi društvi so se za to že odločili v Društvu organizacij za izobraževanje odraslih na
SŠ, povabili bomo še kadrovska društva in vodje izobraževalnih centrov v podjetjih kot so Gorenje,
Krka, Revoz in GZS. Ponovno je potrebno aktivirati Društvo študentov pedagogike in andragogike.
K točki 2 in 3:
Predsednica je pripravila osnutek Programa dela ADS do konca leta 2013 in za prvo polovico leta
2014, ker je v tako kratkem času, kot je pojasnila , ob koncu leta nesmiselno pripravljati obsežnejši
program ampak se je potrebno osredotočiti na prioritetne naloge, še posebej, ker bo potrebno
aktivnosti, ki jih sofinancira MIZŠ, realizirati v zelo kratkem času, do konca letošnjega leta.
Ker delo ADS pretežno poteka v komisijah, so člani IO predlagali, da predsedniki komisij dopolnijo
program dela s konkretnimi, operativnimi predlogi in termini. Vsaka komisija naj bi realizirala vsaj

eno nalogo in definirala svoje aktivne člane. V primeru, da ni interesa med člani za delo v posameznih
komisijah, so prisotni predlagali, da se taka komisija ukine.
Dober je tudi predlog, da bi bil večji poudarek na izobraževanju pri delu komisij, saj so med člani
številni strokovnjaki, ki bi lahko svoje znanje in izkušnje uspešno posredovali kolegom. Na tak način
bi se krepila tudi identiteta izobraževanja odraslih in andragogike…
Komisija za strokovne razprave in pogovore, ki jo vodi Petra Javrh naj bi tako organizirala vsaj dve
izobraževalni srečanji letno, eno spomladi, drugo jeseni. Srečanja bi lahko organizirali na različnih
lokacijah po Sloveniji, saj so tudi člani ADS iz vse Slovenije in bi se tako tudi bolje spoznavali.
Na predlog članov IO se bo predsednica ADS pogovorila s predsedniki komisij o delu posamezne
komisije oz. sekcije. Predsednica je predlagala, da se izvede anketa med članstvom ADS o tem, kaj
pričakujejo od društva in svojih interesih in sodelovanju. Anketo bi izpeljali do konca leta 2013 in na
osnovi rezultatov lažje oblikovali program dela ADS v prihodnje.
K točki 4:
Prijavljene aktivnosti ADS, ki jih sofinancira MIZŠ, moramo realizirati do konca leta 2013, ko poteče
obračunsko obdobje. Nosilci nalog morajo do prve polovice prihodnjega meseca pripraviti finančno
konstrukcijo svoje prijavljene naloge oz. projekta in načrt realizacije.
Nosilci nalog so: Petra Javrh, Sabina Jelenc Kraševec, Alenka Golob in Olga Drofenik.
K točki 5:
Ida Srebotnik je člane seznanila s pripravo skupne konference za izobraževanje odraslih. Za
organizacijo so zadolženi na ZLUS. Doslej so edini dogovori potekali med ZLUS, ADS in DOIO.
Uskladili smo se glede vsebine konference, ki naj ima poudarek na stroki, osrednja tema pa bodo
kompetence in znanja izobraževalcev odraslih. Na konferenci bomo s prispevki sodelovali tudi člani
ADS. O vsebini in terminu konference bomo člane ADS pravočasno obvestili. Datum konference je
namreč še vedno nedoločen, ker bo v istem mesecu organizirana tudi konferenca v organizaciji MIZŠ
in ACS, na kateri pa naj bi bil večji poudarek na sistemskih vprašanjih.
K točki 6:
 5.11. 2013 naj bi Ido Srebotnik in Zorana Jelenca sprejel na pogovor o problematiki IO
minister Pikalo.
 Delovna komisija, ki so jo imenovali na MIZŠ pripravlja nov Pravilnik o standardih in
normativih v izobraževanju odraslih. Čeprav je širša strokovna javnost trenutno izločena iz
razprave, bomo v ADS imenovali tričlansko delovno komisijo, ki bi pripravila predloge in
pripombe na precej sporen osnutek, saj se pripravlja brez jasno definirane mreže organizacij
za izobraževanje odraslih . Od normativov in standardov v IO je odvisno sofinanciranje
izobraževanja odraslih.

Ljubljana, 15. oktober 2013

zapisala:
Ida Srebotnik

