V SLOVENIJI

MEDNARODNO

POLITIKA

POLITIKA

strokovne podlage za delo MIZKŠ in MDDSZ
sodelovanje z drugimi ministrstvi
podpora koordinatorjem Evropskih let
delovanje v komisijah in delovnih skupinah
MIZKŠ

uresničevanje zavezujočih evropskih agend
– zlasti Evropskega programa za IO
priprava stališč za Odbor za izobraževanje EU
sodelovanje v delovnih skupinah EK
uresničevanje sklepov CONFINTEA VI

STROKA
razvoj in koordinacija različnih
oblik neformalnega IO
zviševanja ravni pismenosti
svetovanje in informiranje v IO
vrednotenje predhodno pridobljenega znanja
usposabljanje izobraževalcev odraslih
skrb za visoko raven kakovosti v IO
strokovna podpora mreži izvajalcev
razvoj novih pristopov k učenju (eizobraževanje)
sodelovanje z drugimi javnimi zavodi
na presečnih področjih
sodelovanje s podjetji in NVO

VSE JAVNOSTI
širjenje zavesti o pomenu in vseprisotnosti IO
motiviranje z zgodbami uspešnih učečih se
pregled izobraževalne ponudbe za odrasle
promoviranje VŽU v vseh medijih in aktualno
odgovarjanje na medijska vprašanja o IO

STROKA

Zakaj
ACS?

zastopanje Slovenije v stanovskih združenjih
v Evropi in svetu
sodelovanje s sorodnimi krovnimi ustanovami za IO
izmenjava znanja in izkušenj v evropskih in drugih
mednarodnih projektih ter mrežah
gibalna sila na nekaterih vsebinskih področjih v EU
(pismenost, kakovost, svetovanje, promocija)
izpeljava mednarodnih strokovnih dogodkov
sodelovanje v mednarodnih raziskavah

VSE JAVNOSTI
dejaven člen v mednarodnem gibanju festivalov
učenja ter širjenje glasu učečih se - ambasadorji
vseživljenjskega učenja
izpeljava študijskih obiskov tujih delegacij
podpora študijski mobilnosti odraslih v evropskem
prostoru

ZAKAJ JE SEDANJA OBLIKA ACS NAJBOLJ UČINKOVITA?
20 let sistematičnega dela nas je privedlo do globokega razumevanja področja in izoblikovalo naš jasen profil.
Predstavljamo relativno majhno jedro motiviranih in visoko specializiranih ljudi, ki se učinkovito in predano ukvarjamo s
področjem IO ter ga pokrivamo iz različnih strokovnih vidikov.
Smo nepogrešljiv partner mreže IO v Sloveniji ter enakovreden sogovornik sorodnim institucijam pa tudi nosilcem
politike doma in v tujini (zlasti v EU).
Število udeležencev ciljne skupine odraslih na zaposlenega v ACS je racionalno; z združevanjem v večjo aglomeracijo je
pričakovati višje stroške (izenačitev z više vrednotenimi in po deležu zaposlenih na ciljno skupino manj racionalnimi).
KAJ BI SLOVENIJA IZGUBILA Z ZDRUŽEVANJEM ALI UKINITVIJO ACS?
Dobro urejen, fokusiran in učinkovit sistem bi zamenjala za nepreverjenega, večjega, nepreglednega in neprožnega.
Izguba zdajšnje tesne povezanosti z mrežo izvajalcev bi zamajala sistem IO in porušila učinkovitost na lokalni ravni.
Izgubila bi se mednarodna prepoznavnost in eksplicitna zavezanost za razvoj izobraževanja odraslih.
Vprašljiva bi bila implementacija koncepta vseživljenjskega učenja – ACS ga je vpeljal in odločilno prispeval k
njegovemu uresničevanju – zavezujejo pa nas strategije EU!
Blizu 350.0000 udeležencev v IO v Sloveniji (in 1 mio zdajšnjih neudeležencev) bi izgubilo kakovostno podporo in temelj
za njihovo vseživljenjsko učenje; po vsej verjetnosti bi Slovenija izgubila sedanjo odlično pozicijo na lestvici EU.
KAJ PREDLAGAMO?
Zavedamo se težke situacije in smo pripravljeni prispevati k njenemu reševanju.
Zavzemamo se za ohranitev strokovne in organizacijsko-finančne enovitosti ACS, ker verjamemo, da le v tej obliki lahko
še naprej zagotavljamo kakovostne strokovne rešitve.
Že doslej smo poskrbeli za racionalizacijo stroškov našega delovanja (nazadnje za okrog 100.000 EUR) ter obsega
kadrov (v zadnjih letih za 4 ljudi).
Pripravljeni smo še naprej povečevati racionalnost in učinkovitost našega dela ter si prizadevati za pridobivanje drugih
virov (evropskih, mednarodnih).

