Andragoško društvo Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana
Ljubljana, 5. marca 2008
Zapisnik 12. seje Izvršilnega odbora ADS
ki je potekala 5.03.2008 na sedežu društva (v prostorih ACS), začela se je ob 15. uri, končana pa je bila
ob 17.30.
Sestanka so se udeležili:
člani IO: Zoran Jelenc, Olga Drofenik, Dušanka Lužar, Andrej Sotošek; Ernest.Vodopivec se je opravičil,
vendar bo njegova udeležba upoštevana, saj je poslal svoja stališča po e-pošti;
drugi vabljeni: Alenka Golob, Petra Javrh.
Sestanka se niso udeležili:
člani IO: Peter Beltram, Valentina Brecelj, Alojz Sraka (se opravičili), Irena Urankar;
člani drugih organov ADS in vabljeni: Nevenka Černigoj, Vesna Dular, Dragica Mikola, Melita Plešnik,
Melita Cimerman, Štefan Gorše, Jelica Pegan Stemberger.
Dnevni red:
1.
2.
•
•
3.
4.
5.
6.

pregled zapisnika prejšnje seje in realizacije sklepov;
poročila:
o delu ADS v letu 2007;
finančno poročilo za leto 2007; 3.
program dela za leto 2008;
delo komisij in sekcij (programi, ustranovitev);
poročila o konferencah v avgustu 2007 in akcijah v zvezi s tem;
drugo

Gradivo za sejo so vabljeni prejeli po e-pošti.
K 1. točki
Po pregledu zapisnika 11. seje, je predsednik ugotovil, da so bili realizirani vsi sklepi, razen dela 9.
sklepa – pobude, da bomo k sodelovanju v ADS povabili poleg strokovnjakov za obravnavanje odraslih
oseb z motnjami v duševnem razvoju tudi druge skupine oseb s posebnimi potrebami.
Sklep 1:
Zapisnik 11. seje IO ADS se sprejme.
K 2. točki
Po kratki predstavitvi obeh poročil je bilo v razpravi opozorjeno, da prihaja v razpravah o sistemski
ureditvi do zamenjevanja sistema izobraževanja odraslih s sistemom vseživljenjskega učenja. To je
lahko za sistemsko urejanje izobraževanja odraslih neugodno in nevarno, saj se odgovorni organi tako
izogibajo sistemskemu urejanju izobraževanja odraslih, ki ga je treba posebej urejati in ga ni mogoče
nadomestiti s sistemskim urejanjem vseživljenjskega učenja.

Sklep 2:
IO ADS sprejema Poročilo o delu ADS v letu 2007 in Finančno poročilo za l. 2007.
K 3. točki
V bogati in zavzeti razpravi so bila izražena tale stališča in predlogi:
1. Sistemsko urejanje izobraževanja odraslih:
 za nalogo, da pripravi poročilo o uresničevanju Resolucije Nacionalnega programa izobraževanja
odraslih, je zadolžen ACS;
 če MŠŠ ne bo izpolnilo svojih obljub glede sistemskega urejanja izobraževanja odraslih, naj o tem
razpravlja Komisija ADS za sistem izobraževanja odraslih in pripravi ustrezne predloge; ker komisija
zdaj še ne deluje v popolni sestavi, jo je treba spopolniti; Zoran Jelenc predlaga, da za sodelovanje v
Komisiji zaprosimo dr. Janka Muršaka; Komisija naj bi štela vsaj 3, optimalno pa ok. 5 članov; člani naj
bodo kompetentni strokovnjaki za sistem izobraževanja odraslih; ni nujno, da je komisija sestavljena
predstavniško (zastopanost področij izobraževanja odraslih), pri sestavljanju Komisije pa se to lahko
tudi upošteva;
 če delavnice za učinkovito izrabo sredstev ESS ne bo podprlo MŠŠ, lahko o načrtovani problematiki
razpravljamo na delavnicah in na mednarodni konferenci, ki so načrtovane v projektu »Local Pathway
to Employment Success – LOPES«, ki ga izvaja EIM - Center za razvoj človeških virov. Projekt je
namenjen tudi razpravam na temo izboljšanja pristopov k črpanju sredstev ESS. Za povečanje
uspešnosti izrabe sredstev ESS bi bilo potrebno opraviti raziskavo (verjetno v SVLR).
Sklep 3:
Zoran Jelenc pozove po e-pošti člane IO in druge, da – poleg že predlaganega J. Muršaka – predlagajo
kandidate za imenovanje v Komisijo, ki jo bomo sestavili na podlagi prejetih predlogov.
Sklep 4:
O možnosti za izpeljavo delavnice za učinkovito izrabo sredstev ESS se ADS, ne glede na morebiten
dogovor z MŠŠ, pogovarja s Centrom za razvoj človeških virov EIM; nosilec izpeljave delavnice je ADS.
2. Organiziranje strokovnih srečanj, posvetov, konferenc in sestankov:
a/ Strokovne razprave in pogovori
 ni realno, da bi v letu 2008 izpeljali pet strokovnih srečanj in razprav; glede na druge dejavnosti, ki
bodo zahtevale veliko dela, bo mogoče izpeljati največ tri;
 pomembno je za izpeljavo srečanj najti lokacijo, ki bo ljudem privlačna in ki ne bo zahtevala velikih
stroškov;
 nujno je, da dobimo osebo (osebe), ki bodo sodelovale pri organizaciji strokovnih srečanj;
 glede plačevanja avtorskih honorarjev se bomo odločali glede na finančno stanje v društvu, lahko
tudi za vsak primer posebej.
Sklep 5:
V letu 2008 bomo izpeljali tri strokovne razprave (srečanja).
Sklep 6:
Z. Jelenc preveri možnost, da se srečanja organizirajo v prostorih ACS; o tem se pogovori z direktorico.
Sklep 7:

Ugotovimo možnost, da dobimo za pomoč pri organizaciji osebo iz programa javnih del; informacije
pridobi Z. Jelenc.
b/ Širši strokovni posvet ob praznovanju 500-letnice rojstva Primoža Trubarja
 ugotoviti je treba možnosti, če se lahko vključimo v program prireditev, ki jih bo organizirala
Slovenija v Trubarjevem letu; dobiti informacije o tem in zvedeti tudi za možnosti sofinanciranja
andragoškega posveta.
Sklep 8:
Pridobimo informacije o možnosti, da se vključimo v program prireditev v Trubarjevem letu; Z. Jelenc
vpraša na MŠŠ (dr. Andrejo Barle) in na Ministrstvu za kulturo, lahko pa tudi dr. Matjaža Kmecla.
c/ Strokovni posvet z mednarodno udeležbo na temo 'Razvoj kariere kot področja andragoške stroke'
 posvet je smotrno organizirati.
Sklep 9:
Komisija za strokovne razprave in pogovore ADS organizira širši strokovni posvet na temo 'Razvoj
kariere kot področja andragoške stroke'. Ugotovimo možnost, da ga sofinanciramo s sredstvi MŠŠ in
ESS. Podrobnosti določi Komisija.
3. Sodelovanje v projektih in aktivnostih s področja izobraževanja odraslih
Sklep 10:
ADS se dogovori za izpeljavo projektov, ki jih sofinancirata MŠŠ in ESS. Podrobnosti se določi s
pogodbo.
K 4. točki
Komisija za materialno-finančna vprašanja
Sklep 11:
Dejavnost Komisije organizira in vodi Olga Drofenik.
Komisija za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju
Alenka Golob je informirala IO ADS, da je dobila soglasje štirih strokovnjakov za sodelovanje v Komisiji.
Predvideva, da bo Komisija v letošnjem letu pripravila izhodišča za svoje delo in program, z dejavnostjo
pa bo začela v letu 2009.
Sklep 12:
IO ADS ugotavlja, da se bo Komisija za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju organizacijsko in
programsko formirala v l. 2008; imena članov Komisije predloži A. Golob, potrdil jih bo IO ADS;
Sekcija za kakovost izobraževanja odraslih
Sklep 13:
Program Komisije bo IO ADS obravnaval, ko bo predložen v razpravo.
Sekcija za zagotavljanje pravičnosti v izobraževanju odraslih;

 dr. Milena Bevc, ki smo jo nagovarjali, da bi vodila Komisijo in/ali sodelovala v njej, je izrazila
zanimanje za sodelovanje, a ta čas zaradi osebnih razlogov (preobremenjenost, zdravstvene težave)
ne more prevzeti ponujene vloge.
 V Komisi je pripravljena aktivno sodelovati Olga Drofenik.
Sklep 14:
Olga Drofenik opravi pogovor z Mileno Bevc; dogovorita se o delu Komisije.
Sekcija za izobraževanje odraslih za demokratično državljanstvo
Sklep 15:
Odločitev o delovanju Sekcije prepuščamo dr. Neni Mojoč, ki je izrazila interes za morebitno ustanovitev
Sekcije pri ADS.
K 6. točki
Administrativno in tehnično delo v ADS
 Na ponudbo Z. Jelenca se je pozitivno odzvala Eva Klemenčič iz Pedagoškega inštituta;
pripravljena je opravljati takšno delo za ADS; o plačilu se pogovori Olga Drofewnik.
Sklep 16:
Z. Jelenc in O. Drofenik se pogovorita z Evo Klemenčič o sodelovanju in obojestranskih pričakovanjih in
zahtevah.
Ovrednotenje Programa dela ADS za leto 2008
Sklep 17:
Olga Drofenik ovrednoti Program dela ADS za leto 2008, ki ga je na 12. seji izoblikoval in sprejel IO
ADS.
Zapisal: Zoran Jelenc

Zoran Jelenc,
predsednik IO ADS

