ZAPISNIK
sestanka IO ADS
Datum: 14. 10. 2021
Kraj in čas: Glotta Nova d.o.o. ob 16:30

Prisotni: Ida Srebotnik, Jelica Pegan Stemberger, Maja Povše, Irena
Suhadolc, Zoran Jelenc

Dnevni red:
1. Program dela za leto 2022
2. Dogodki v letu 2021
3. Razno

Ad. 1:
Ida Srebotnik izpostavi, da se je potrebno dogovoriti za program dela za leto 2022. Predlaga,
da bi lahko organizirali t.i. spletne forume- pogovore o aktualnih temah, z vidnimi strokovnjaki.
Jelica Pegan Štemberger predlaga, da bi se dogodki imenovali »Andragoški forum«. Vsak
forum bi trajal dve uri, teme morajo biti aktualne. Določili bi teme, vnaprej bi naredili program
in ga objavili. Ida Srebotnik predlaga nekaj možnih tem, ki so aktualne v EU, med drugim:
kritično mišljenje, pozitivna komunikacija, vpliv medijev, pasti umetne inteligence (znanja in
veščine, ki bodo pomembne v prihodnosti). Izbrali bi 4 teme, predlagali bi moderatorja in
predavatelja za vsako temo. Zoran Jelenc je predlagal, da Ida Srebotnik pošlje teme vsem
zainteresiranim. Na forumu bi lahko sodeloval tudi kakšen predavatelj iz tujine.
Jelica Pegan Štemberger opozarja, da bi morali dati večji poudarek v IO področju trajnostnega
izobraževanja in razvoja. Ida Srebotnik predlaga, da bi moral biti eden izmed forumov
posvečen spominu, mišljenju in možganom, Maja Povše izpostavi pomen empatije…
Vsi so se strinjali, da sta zelo pomembni temi tudi kritično mišljenje in vpliv medijev, duševno
zdravje in seveda umetna inteligenca…
Glede na to, da bodo forumi potekali preko spletnega orodja ZOOM, je potrebno poskrbeti za
tehniko, vse morebitne dogodke med samim spletnim forumom je potrebno predvideti vnaprej.
Prisotni so na koncu predlagali , da je vredno izpostaviti naslednje štiri teme na forumih:
možgani, empatija, kritično mišljenje in vpliv medijev.

Sklep 1: Ida Srebotnik vsem članom pošlje seznam tem.
Ad. 2:
V novembru 2021 bo potekala predstavitev monografije. Datum dogodka bomo pravočasno
objavili in povabili vse zainteresirane : šole, institucije, društva itd…

Ad. 3:
Ida Srebotnik se je na MIZŠ sestala s Tejo Dolgan, s katero je razpravljala
o problemih v IO, predvsem o slabem financiranju in Zakonu o izobraževanju
odraslih, ki podpira samo neformalno izobraževanje.
Zorana Jelenca je zanimalo, če so se na MIZŠ sploh odzvali na dopis ADS, v katerem smo
predlagali ustanovitev direktorata za IO na MIZŠ in želeli o tem pogovor z ministrico. Odgovora
nismo prejeli.
Ker ima ACS nov naslov oz. ulico, moramo spremeniti tudi naš naslov, ker ima ADS sedež
društva na njihovem naslovu. Šmartinsko ulico je zamenjala Ulica Ambroža Novljana 5.
Na skupščini ADS v začetku prihodnjega leta, bomo volili tudi novo vodstvo ADS, ker
dosedanjemu poteče mandat. Ida Srebotnik je bila predsednica dva mandata in ne bo več
kandidirala.

Sestanek je bil zaključen ob 18:00.

Ljubljana, 15.10.2021

zapisala tajnica ADS:
Irena Suhadolc

