PREDLOG AKTIVNOSTI ADS V LETU 2018
1. AKTIVNOSTI, KI SO BILE PRIJAVLJENE NA RAZPIS MIZŠ IN BODO SOFINANCIRANE
Na razpis MIZŠ, ki je bil objavljen novembra 2017, smo po soglasju IO ADS prijavili štiri aktivnosti:
1.1.Priprava novih modelov povezovanja na področju splošnega izobraževanja odraslih s posebnim
poudarkom na izobraževanju odraslih v lokalnem okolju
1.2.Udeležbo in sodelovanje na mednarodnih konferencah Gradimo mostove v izobraževanju
odraslih
1.3.Posvet : Vseživljenjskost učenja in Vizija Slovenije 2050, izziv za izobraževanje odraslih
1.4. Usposabljanje: Nove metode učenja v izobraževanju odraslih: Coaching kot motivacijska
metoda v IO
Za sofinanciranje v višini 6000,00 EUR so odobrili predloga pod številko 1.1. in 1.2., ostala dva so,
z neprepričljivo utemeljitvijo, da sta zbrala premalo točk ( 11 od 14 ), zavrnili.
Nerazumljivo je, da zavrnejo predloge, ki se ukvarjajo s temami, ki so najbolj aktualne, kot je to
vsekakor razprava o Viziji Slovenije 2050, ki postavlja v ospredje prav vseživljenskost učenja in je
dokument, ki bi moral biti vsem nam v izziv pri udejanjanju zapisanega, sicer bo ostal, kot mnogi
dokumenti doslej, le mrtva črka na papirju.
Odločevalcev tudi prav nič ne zanimajo nove metode in oblike učenja in izobraževanja, kar je bil naš
drugi zavrnjen predlog, čeprav se v večini primerov, ideje o novostih na tem področju, porajajo in
uporabljajo prav v izobraževanju odraslih, mnoge pa kasneje najdejo pot tudi v, praviloma
tradicionalen, šolski prostor.
Tako bomo v letu 2018 , predvidoma v prvi polovici leta, realizirali dve aktivnosti:
1. Pripravili usposabljanje za lokalno skupnost, javne zavode in odgovorne za strategijo in
financiranje družbenih dejavnosti v občinah. Prednost naj bi imelo načrtovanje in razvojne
naloge izobraževanja odraslih, v dialogu med občino in javnimi zavodi katerih soustanovitelji
so.
Nosilka naloge je Olga Drofenik, ki že več let aktivno in predano raziskuje izobraževanje v
lokalnih skupnostih, to pa nadgrajuje s predlogi o usposabljanju, osveščanju in sodelovanju
med ključnimi akterji, ki skrbijo za izobraževanje svojih občanov. Pri projektu »Izobraževanje
odraslih v moji občini », ki traja že več let sodeluje tudi Ida Srebotnik.
Cilj usposabljanja je predvsem poenotenje načrtovanja in izvajanja izobraževanja odraslih v
lokalni skupnosti.
Predviden termin izvedbe je mesec maj 2018
2. Aprila se bomo udeležili že 4. konference Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, ki jo
letos organizira republika Hrvaška v Biogradu na moru , potekala bo od 18. do 20. aprila.
Na konferenci bosta sodelovali Ida Srebotnik in Maja Povše, ki bosta predstavili modulski
program Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje, seveda, če ga bodo
organizatorji vključili v program konference.

OSTALE AKTIVNOSTI:
Poleg omenjenih aktivnosti bomo tudi v letu 2018 nadaljevali :
-

s promocijo programa Inkluzija odraslih s posebnimi potrebami v izobraževanje in ga izvajali
po naročilu
v letu 2018 / 2019 nadaljevali z delom v projektu Old Guys, ki ga vodi Špela Moćilnikar
obveščali in informirali naše člane o aktualnih dogodkih po elektronski pošti in na spletnih
straneh ADS
izdali vsaj dve številki glasila ADEES letno, spomladansko in jesensko izdajo
sodelovali in se povezovali s sorodnimi društvi, zvezami, zavodi, ministrstvi ki so dejavni v
izobraževanju odraslih ( ACS, CPI, ZLUS, MIZŠ …) doma in v tujini ( EAEA …)
se argumentirano in kritično odzivali na dogodke in sistemske rešitve, še zlasti s področja
izobraževanja odraslih…
se udeleževali in sodelovali na pomembnih dogodkih, ki so povezani z izobraževanjem
odraslih v državi

Ostajajo nekatere neizpolnjene naloge iz preteklega leta:
-

Posodobitev spletne strani društva in priprava skrajšane verzije spletne predstavitve ADS v
tujem jeziku
Pomladitev članstva
Realizacija vsaj enega družabnega dogodka za člane ADS, predvidoma junijski piknik
Izvedba vsaj ene javne razprave o aktualni temi, predvidoma zavrnjena tema Vizija Slovenije
2050 kot izziv za izobraževalce odraslih
Prenovili in posodobili Pravila društva ADS in razmislili o nekaterih potrebnih spremembah v
njegovem delovanju in poslanstvu
Pripravili predstavitveno zloženko ADS v slovenskem in angleškem jeziku, ki jo sedaj
pogrešamo pri udeležbi na dogodkih v tujini

ZAKLJUČEK:
Načrt aktivnosti je zbir predlogov in želja, idej ter neuresničenih nalog iz preteklih let.
Uresničevanje in realizacija je odvisna zgolj od nekaterih posameznikov.
Seveda je povsem odveč poudarjati, kako si, še posebej v vodstvu ADS, želimo več aktivnega
sodelovanja in predlogov naših članov. Žal nam, doslej ni uspelo domisliti, kako naj to dosežemo.
Kadar gre za prostovoljno angažiranje in delovanje, kot je to v primeru društev, je seveda
pomemben interes in skupek želja in potreb njegovih članov.
Nekateri posamezniki, ki se, kljub občasnemu malodušju vprašamo, ko ostanemo povsem sami
pred določeno nalogo, zakaj vse to še počnemo, nimamo pravih odgovorov.
Morda je odgovor res samo ta, da nam je še vedno mar za ADS in da smo kot člani s tem sprejeli
tudi določeno odgovornost za njegovo živost.
V Ljubljani, marec 2018

pripravila:
Ida Srebotnik, predsednica

