ZAPISNIK
sestanka IO ADS
Datum: 05. 02. 2018
Kraj in čas: Glotta Nova d.o.o. ob 16:30

Prisotni: Ida Srebotnik, Jelica Pegan Štemberger, Maja Povše,
Jožica Perme, Breda Podboj, Marija Velikonja, Zoran Jelenc,
Irena Suhadolc

Dnevni red:
1. Informacija o sofinanciranju prijavljenih aktivnosti in dogovor o organizaciji
2. Posvet o beguncih in migrantih (program, organizacija)
3. Napoved skupščine ADS in priprava poročila
4. Novičke ADEES
5. Razno

Ad. 1:
Na razpisu za sofinanciranje smo bili uspešni s prijavo Pripravo novih modelov povezovanja na
področju splošnega izobraževanja odraslih, s posebnim poudarkom na IO v lokalnem okolju in
udeležbo na konferenci Gradimo mostove na Hrvaškem. Zavrnili pa so prijavi Vseživljenjsko
učenje in Vizija Slovenije 2050, Izziv za IO (coaching in NLP).
Prisotni so se strinjali, da bi lahko morda pripravili še kakšen interen dogodek v letu 2018
ADS, ki bi bil zanimiv za člane in širšo publiko.
Ad. 2:
Ida Srebotnik je člane informirala, da bo posvet Kako se izkušnja begunstva dotika naših
življenj, potekal v torek, 13.2.2018 v konferenčni dvorani KULT 316 v Šentvidu. Program smo
poslali na različne naslove, ne samo članom ADS, ampak številnim društvom, zvezam, srednjim
šolam in širši javnosti. Predsednica je prosila za pomoč pri informiranju o poteku posveta
člane IO ADS.
Za pomoč na dogodku potrebujemo 3 študente oz. študentke.
Ad. 3:
Da prihodnja skupščina ADS ne bi bila preveč suhoparna, so se prisotni strinjali, da bi v
program skupščine umestili pogovor, okroglo mizo, dogodek, ki bi bil zanimiv za člane.
Zoran Jelenc je predlagal, da bi morda obravnavali eno izmed tem, ki sta bili zavrnjeni pri
sofinanciranju. Še posebej je nerazumljivo, da je bila zavrnjena tema o Viziji Slovenije, ki je
velik izziv tudi za izobraževalce odraslih, saj je temelj tega , sicer deklarativnega dokumenta
prav vseživljenjsko učenje.. Pogovor bi lahko osredotočili na to, kaj lahko k tej viziji prispeva
ADS. Ida Srebotnik je predlagala, da bi bilo smiselno na pogovor povabiti predvsem sestavljalce

oz. pisce dokumenta o Viziji, vsekakor pa gospodarstvenike. Odprto je ostalo vprašanje, kdo
naj bi omenjeni pogovor vodil in kdo so pripravljalci Vizije, ker avtorji niso javno znani.
Sklep 1: Skupščina ADS bo 15. marca ob 16:30 v prostorih Glottanova na ul. Karla Benza 1 v
Ljubljani.
Ad. 4:
Ida Srebotnik je ponovno načela vprašanje, ali nadaljevati z izdajo
novičk ADEES ali ne, ker so pisci zgolj trije. Prisotni so se strinjali, da naj novičke
izhajajo še naprej, dve številki letno.. Razmisliti bo potrebno o sodobnješi izdaji v elektronski
obliki oz. objavi na spletu.
Ad. 5:
Urejanju spletne strani bi bilo potrebno posvečati več časa in redno objavljati novice v ADS in
sorodne dogodke v izobraževanju. Med člani bo potrebno iskati urednika, ker je dosedanja
urednica Špela Močilnikar zelo zasedena s projektom v katerem sodeluje.

Sestanek je bil zaključen ob 17:30.

Ljubljana, 5.2.2018

zapisala tajnica ADS:
Irena Suhadolc

