
NAČRT AKTIVNOSTI ADS  V  LETU 2019 

1. SOFINANCIRANE AKTIVNOSTI 

 

V januarju smo se prijavili na javni razpis MIZŠ za 

sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja 

odraslih v letu 2019. odobrili so nam sofinanciranje treh 

aktivnosti v skupnem znesku 11.150,00 EUR. 

 

1.1. Udeležba na 5. tradicionalni konferenci Gradimo mostove v izobraževanju odraslih 

Pred 4 leti smo bili v ADS v sodelovanju z ACS med idejnimi vodji in organizatorji prve konference, 

ki je v Ljubljani leta 2015  ponovno povezala v izobraževanju odraslih vse bivše jugoslovanske 

republike. Tako so se začela, sedaj že tradicionalna srečanja z naslovom Gradimo mostove v 

izobraževanju odraslih, ki se jih udeležujejo strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih, 

teoretiki, praktiki iz bivših jugoslovanskih republik. Izmenjujemo znanja, izkušnje, nove ideje in 

razvojne trende. Vzpostavili smo dragoceno sodelovanje, drug drugega seznanjamo z razvojem, 

dobrimi praksami, problemi, zakonodajo, projekti, načrti in sistemskimi rešitvami v izobraževanju 

odraslih. V jeseni bo konferenca v Beogradu, gostiteljica pa Srbija. Doslej so konferenco že gostili, 

poleg Slovenije, Makedonija, Bosna in Hercegovina ter Hrvatska.  

Konference v Beogradu se bomo predvidoma v delegaciji iz Slovenije, poleg vabljenih članov, 

udeležili vsaj trije predstavniki ADS in glede na temo konference morda sodelovali s strokovnim 

prispevkom. Razmišljamo o predstavitvi našega dolgoletnega projekta oz. izkušenj, ki jih imamo v 

Sloveniji z izobraževanjem v lokalni skupnosti. 

Cilji: Sodelovanje in povezovanje na mednarodni ravni, izmenjava znanja in izkušenj, mobilnost, 
prenos znanja in dobrih praks, vseživljenjsko učenje. 
Rok izvedbe: predvidoma jesen 2019 

1.2. Organizacija in izvedba strokovnega dogodka: Kje smo in kam gremo v izobraževanju 

odraslih- Vizija ravnanja in pomena izobraževanja odraslih v prihodnje 

Ob 50 letnici ADS, ki je bilo kot društvo ustanovljeno prav zaradi problemov v izobraževanju 
odraslih in tudi začetnik razvoja na tem področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, se postavlja 
vprašanje o stanju izobraževanja odraslih v Sloveniji in seveda tudi o viziji razvoja. 
Zanima nas, kaj menijo o tem  praktiki, teoretiki, strokovnjaki ter ne nazadnje uporabniki storitev 
izobraževanja odraslih. Odgovore bomo iskali na strokovnem srečanju, ki bo organizirano po 
metodi »odprtega prostora«. To je uspešna moderacijska  metoda, ki je uporabna predvsem za 
iskanje odgovorov na odprte, nedefinirane izzive, ko želimo v ustvarjanje vključiti kar največ ljudi, 
ki jih stvar zanima. Zato bomo povabili k sodelovanju društva, zveze, organizacije, javne zavode, 
organizacije, izvajalce, organizatorje, teoretike, praktike, resorna ministrstva… 
Glavna tema dogodka bo Izobraževanje odraslih v prihodnje v Sloveniji. Zaključki posveta  pa naj 

bi vsebovali prioritete ključnih nalog oz. akcijski načrt za njihovo reševanje. 

Cilj: Tema je še posebej aktualna v času, ko se pripravlja na nacionalni ravni nova ReNPIO in ko se 
postavljajo ob tem vprašanja uresničevanja zavez zapisana v dosedanjem omenjenem 
dokumentu. Izzivi, ki pričakujejo hitre in konkretne odgovore danes za jutri. 
Odgovorni nosilci naloge: imenovan organizacijski odbor.  Pri uresničevanju te naloge bomo 
morali poiskati sodelovanje z ZLUS, DOIO, CPI, ACS , MIZŠ in društvom moderatorjev Slovenije. 
Rok izvedbe: konec maja- sredina  junija 2019 



1.3.  Priprava učnega gradiva v podporo izvajanju neformalnega programa: Inkluzivno izvajanje 

za odrasle s posebnimi potrebami 

V ADS smo program izobraževanja Inkluzivno izvajanje izobraževanja za odrasle s posebnimi 

potrebami razvili s skupino vrhunskih strokovnjakov in ga nekajkrat že tudi uspešno izvedli. Izdali 

smo tudi zloženko, da bi program in njegovo vsebino bolj približali uporabnikom. To so predvsem 

izvajalci izobraževanja odraslih, učitelji, svetovalni delavci, tudi zdravstveni delavci in terapevti. 

Evalvacijske analize izvedbe programa so pokazale , da je ključno za še bolj kakovostno 

izobraževanje in motivacijo izvajalcev ob tej zahtevni temi, še dobro strokovno učno gradivo kot 

dopolnitev vsebine in večjo možnost izvajalcev oz. učiteljev  za samostojno delo. Učno gradivo bo 

dopolnilo vrzel v pomanjkanju tovrstnih učnih gradiv in prispevalo k rešitvi paradigme inkluzije 

ranljivih skupin v izobraževanje. Gradivo bi radi dopolnili tudi z video gradivom  oz. kratkim 

filmom. 

Vsebina priročnika bo zajela bistvo vseh 6 modulov izobraževalnega programa. Avtorice bodo 

predvidoma izvajalke programa. 

Odgovorni nosilci in izvajalci naloge: Maja Povše in Ida Srebotnik ter avtorice in izvajalke 

modulov izobraževalnega programa. Zunanji pogodbeni sodelavec za pripravo filma oz. video 

gradiva in oblikovanje priročnika 

Rok za izvedbo: konec leta 2019 

OSTALE AKTIVNOSTI: 

• Izdaja jubilejne številke ADEES ob 50 – letnici ADS in še ene jesenske številke ( urednica 

Marija Velikonja ) 

• Priprava video zapisa spominov nekaterih članov ob 50 letnici ADS in objava na spletnih 

straneh ( Ida Srebotnik in zunanji izvajalec ) ter predvajanje na strokovnem posvetu ADS 

spomladi letos 

• Odzivi na aktualna vprašanja in probleme v izobraževanju odraslih na nacionalni ravni 

• Sodelovanje z ostalimi sorodnimi zvezami in društvi, ministrstvi, še posebej z MIZŠ, z ACS, CPI, 

GZS , javnimi zavodi in šolami, univerzo in fakultetami 

• Sodelovanje pri pripravi  nove zakonodaje- ReNPIO; za članico delovne skupine smo, na 

povabilo MIZŠ,  predlagali Olgo Drofenik in za namestnico Ido Srebotnik 

• Promocija programa Inkluzija…..pošiljanje zloženke in dogovori za izvajanje ( Ida Srebotnik , 

Maja Povše, Irena Suhadolc ) 

• Sodelovanje pri pripravi zaključne konference partnerskega projekta Old Guys ( Špela 

Močilnikar ) 

• Pobude in pogovori  s sorodnimi društvi in zvezami za uresničitev ideje o ustanovitvi krovne 

organizacije za izobraževanje odraslih ( Ida Srebotnik ) 

• Udeležba članov na pomembnih dogodkih, povezanih z izobraževanjem odraslih v državi in 

tujini 

• Članarina ostaja tudi v letu 2019 nespremenjena, odgovornost članov pa je, da jo redno 

plačujejo 

 

V Ljubljani, marec 2019                                                                       pripravila predsednica ADS: 

        Ida Srebotnik 


