
 
 

 

Spoštovani! 
 

 

Vabimo vas na LETNI POSVET Društva za izobraževanje odraslih na 

srednjih šolah DOIO, ki bo 13. in 14. junija 2016 že tradicionalno v Ankaranu.  

 
Nekaj časa in pozornosti bomo namenili delovanju društva in povezovanju v evropske 
projekte, osrednja tema posveta pa bo BEGUNSKA IN MIGRANTSKA KRIZA, ki se bo morala 
slej ko prej, če se že ni,  preseliti iz medijev,  v naše vsakodnevno delo, razmišljanje, ravnanje 
ter tudi v aktivnosti in programe izobraževanja odraslih.  
 

Kakšne informacije imamo izobraževalci, kaj v resnici vemo o beguncih, migrantih, kako 

razmišljamo  o tej osrednji evropski temi, ki še vedno bolj ali manj išče prave odgovore? 

A odgovore sploh imamo? Koliko in kaj lahko za srečne konce te zgodbe prispevamo 

izobraževalci odraslih ? Ne nazadnje imamo težave že v vsakodnevnem delovanju, ko se 

soočamo z našimi ranljivimi skupinami državljanov, tudi tistimi najrevnejšimi, brez izobrazbe, 

nezaposljivimi … 

Evropske države že desetletja nudijo zatočišče ljudem, ki so preganjani. Varstvo temeljnih 

človekovih pravic je del evropske identitete. Kljub direktivam in uredbam, ki stremijo k 

usklajevanju praks znotraj EU, so pristopi držav članic k zagotavljanju zaščite razseljenih ljudi 

zelo različni. 

Mediji nam iz dneva v dan strežejo različne  podobe žalostnih zgodb, nas soočajo s 

humanostjo in človečnostjo na eni in ksenofobijo, strahovi in birokratskim, nečloveškim 

ravnanjem na drugi strani. 

Kaj je res, kaj ni ? Vsi gledamo in poslušamo iste slike, enake zgodbe, zakaj jih razumemo 

različno ?  

Da bi tudi vsi, ki se ukvarjamo z izobraževanjem odraslih, ne samo šolanjem  otrok in 

mladostnikov, bolje razumeli in z več vedenja in motivacije začeli razmišljati o integraciji in 

ustreznih programih izobraževanja za priseljence in vse ranljive skupine, ki jim grozi življenje 

na robu, smo na naš posvet povabili kompetentne ljudi, ki so ne samo  svetovalci, pričevalci, 

strokovnjaki in humanitarci, ampak ljudje, ki ne čakajo, da se bodo zganile in kaj storile 

uradne, državne institucije, pač pa so se z reševanjem begunske in migrantske problematike 

ter z ranljivimi skupinami pogumno in aktivno soočili sami. Veseli smo, da so svoja spoznanja 

in izkušnje pripravljeni deliti z nami! 

 

DRUŠTVO ORGANIZACIJ ZA IZOBRAŽVANJE ODRASLIH 
NA SREDNJIH ŠOLAH 
 



Za člane Društva kotizacije ni, za ostale pa znaša 50 €. Društvo bo poleg vsebine poskrbelo 

tudi za osvežitev med odmori, ponedeljkovo večerjo in zanimivo predavanje o življenju v za 

nas precej nenavadni deželi. 

Rezervacijo in stroške prenočevanja prevzamete sami, podatke hotela najdete na povezavi: 

http://www.adria-ankaran.si/si/nastanitve/hotel-convent , direktno pa se lahko obrnete tudi 

na gospo Jasmino Curk:  jasmina.curk@adria-ankaran.si    Ob rezervaciji navedite, da se 

udeležujete letnega posveta DOIO. 

Pripenjamo PROGRAM in PRIJAVNICO ter  vas prosimo, da jo najpozneje do 6. junija vrnete 

na naslov: zlatko.zepan@gmail.com   ali andreja.sabati@guest.arnes.si  
 

Veselimo se našega ankaranskega srečanja, kjer se nam ob zanimivih temah vedno nudi tudi 

priložnost za prijazen klepet v prijetnem okolju. 

Do takrat pa na svidenje in uspešno delo! 

Zlato Zepan,                        

predsednik DOIO 
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