NAČRT AKTIVNOSTI ADS V LETU 2021
Leto, ki je pred nami, se najbrž ne bo bistveno razlikovalo od preteklega, kot kaže, bomo še
vedno zelo odvisni od poteka pandemije.
V preteklem letu niso na MIZŠ, kljub prijavi na razpis, sofinancirali nobene od prijavljenih
aktivnosti ADS , zato jih bomo uvrstili v načrt aktivnosti letošnje leto. Prav tako se bomo v
primeru razpisa, ponovno prijavili za sofinanciranje.
Kljub nezavidljivi situaciji, upamo, da nam bo uspelo realizirati vsaj nekaj od načrtovanega.
V primeru, da ne bo druge možnosti, se bomo prilagodili in aktivnosti izvedli virtualno.

1. Strokovni posvet: Virtualna prihodnost izobraževanja odraslih kot alternativa
standardnim oblikam izobraževanja
Cilj:
-

Ugotoviti stanje na področju uporabe IKT in digitalizacije v izobraževanju odraslih
Pregled in uvid v možnosti uporabe IKT vsebin, izobraževanja na daljavo, umetne
inteligence…
Virtualna prihodnost izobraževanja odraslih ( prednosti in pasti )

Namenjeno:
-

Izobraževalcem odraslih, podjetjem oz. delodajalcem, lokalni skupnosti, resornim
ministrstvom

Sodelovanje:
Računamo na sodelovanje ACS, ZLUS, DOIO, resornih ministrstev ( MIZŠ, delo,
gospodarstvo, kultura, zdravje ), delodajalcev in GZS Univerza in instituti ( Jožef Štefan )
Vsebina posveta so nove paradigme v izobraževanju odraslih, ki so še vedno na obrobju, so pa
prihodnost
Posvet bomo organizirali predvidoma v jeseni, ko bo bolj jasno, kako bo s pandemijo in bo
morda možnost organizacije posveta nevirtualno.

2. Raziskava: Ugotavljanje in analiza izobraževalnih potreb in kompetenc odraslih s
posebnimi potrebami za lažje vključevanja na trg dela
Cilj:
-Nadaljevanje aktivnosti ADS. Katerih cilj je uspešna inkluzija odraslih s posebnimi
potrebami v izobraževanje, kakovostno življenje in na trg dela…
- Analiza in ugotavljanje potreb, kompetenc in primanjkljajev po dodatnih ( katerih ) znanjih
za uspešnejše vključevanje oseb s posebnimi potrebami v delo
- Izhodišče za pripravo novih izobraževalnih programov nadaljnega usposabljanja in
izpopolnjevanja , ki bo vključeval tudi delodajalce

Namenjeno:
- delodajalcem, izobraževalcem, institucijam in organizacijam ter posameznikom, ki se
ukvarjajo z inkluzijo in izobraževanjem odraslih s posebnimi potrebami
Sodelovanje:
- z institucijami, strokovnjaki , zavodi, organizacijami, ki se ukvarjajo s posebnimi
potrebami, FF ( študenti pedagogike pri izvedbi metodologije
3. Izobraževanje: program Sam svoj coach
Kako lahko izboljšamo kakovost lastnega življenja in pozitivno vplivamo na
kakovost življenja drugih ?
Med pandemijo je veliko ljudi v psihosocialni stiski. Nič bolje ne bo po pandemiji, ko se bo
življenje za marsikoga spremenilo. V sodelovanju z Glotta novo, kjer se že dolga leta
ukvarjajo s coachingom, bomo izvedli program usposabljanja za člane ADS in ostale.
Poznavanje tehnik samocoachinga ni koristno le za izobraževalca, ki morajo velikokrat
usmerjati odraslega udeleženca k ciljem, pri njegovih (ne)odločitvah ampak je tudi odlična
samopomoč za marsikoga, ki ne ve, kako naprej in kam , saj so tehnike coachinga usmerjene
k rezultatom /ciljem in ne k reševanju konfliktov.
Coaching daje zelo velik poudarek nastajanju sprememb ( in spremembam samim ), ki so
posledica oblikovanja in doseganja posebnih ciljev.
In kaj je samocoaching ?
V programu se bomo posvečali uporabi veščin coachinga na sebi ( samocoachinga ).Zahteva
dobro izurjene veščine osredotočanja in samousmerjanja ter zmožnost distanciranja, hkrati pa
samocoaching predstavlja posamezniku vedno dostopen vir, ki je na voljo pri reševanju
različnih poslovnih in življenjskih izzivov.
Namen usposabljanja:
Usposobiti posameznika, da z raziskovanjem sebe in usmerjenim proaktivnim delovanjem
osebno napreduje in uspešno premaguje ovire na poklicnem in osebnem področju.
Cilj in vsebina usposabljanja:
-

Kako uporabiti strategije coachinga na sebi
Kako izboljšati lastno osebno in poklicno okolje
Kako na hitro osvojiti zmagovalna vedenja in navade
Kako vem, da vem in kako razviti nove sposobnosti in veščine
Kako zadovoljiti naše vrednote in ustvariti zmagovalna prepričanja
Kako ojačati lastno identiteto in biti skladen ( koherenten )sam s sabo
Kako razvijati lastno poslanstvo in občutek pripadnosti

Program traja 24 pur in se lahko izvede v več srečanjih po 4 ure. Program usposabljanja bomo
izvedli v sodelovanju z Glotta nova v Ljubljani. Razpis bomo objavili na naših spletnih
straneh in po elektronski pošti. Predvidoma bo udeležba naših članov v programu brezplačna,
če bodo le finančne možnosti.

OSTALE AKTIVNOSTI:
-

Sodelovanje s sorodnimi zvezami in društvi, MIZŠ in ostalimi ministrstvi, z ACS,
Univerzo, instituti in šolami
Odzivi na aktualna vprašanja in probleme v izobraževanju odraslih na
nacionalni ravni
Predstavitev in promocija strokovne monografije Izzivi inkluzije odraslih s
posebnimi potrebami v izobraževanje in vseživljenjsko izobraževanje
Nove pobude in dogovori za ustanovitev Krovne organizacije oz. zveze
organizacij za izobraževanje odraslih
Udeležba članov in vodstva na pomembnih strokovnih dogodkih doma in v tujini

ZAKLJUČEK:
Glede na negotovo prihodnost , na katero še vedno vpliva virus in omejitve javnega življenja
ter delovanja, je zelo negotovo napovedati, koliko od načrtovanega nam bo uspelo uresničiti.
Vendar ostajamo optimisti in karkoli smo morda zamudili ali opustili v prejšnjem letu, bomo
nadomestili v letu, ki je pred nami. Upajmo, da če drugače ne bo šlo, pa v drugi obliki,
vsekakor pa se bomo potrudili, da tudi v svetlejši podobi.
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