O DIPLOMATSKI AKADEMIJI

Uvodnik

Dr. Andraž Zidar, vodja
Diplomatske akademije

Slovenska diplomacija je stara šele 30 let in se je hitro razvijala in rastla. V
tem času smo izpeljali velike projekte in pridobili bogate izkušnje.
Redkokatera diplomacija ima izkušnje s pridobivanjem priznanj za
novonastalo državo. Tudi ni jih veliko, ki imajo izkušnje z vzpostavljanjem
diplomatskega aparata, sočasnim sodelovanjem v Varnostnem svetu ZN in
prilagajanjem aparata za delovanje v mednarodnih organizacijah kot sta
Nato in Evropska unija. V zadnjih 30 letih smo pridobili izkušnje tako s
predsedovanjem Svetu EU 2008 in 2021, predsedovanjem OVSE leta 2005 in
Svetu za človekove pravice leta 2018 ter nestalnim članstvom v Varnostnem
svetu OZN v obdobju od 1998 do 1999. 30 let delovanja slovenske
diplomacije pa je obeležila tudi ustanovitev Diplomatske akademije
Ministrstva za zunanje zadeve RS, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Za
uspešno opravljeno prvo študijsko leto akademije se zahvaljujemo vsem
sodelujočim, veselimo pa se vseh skupnih prihodnjih uspehov.

Naše poslanstvo

Poslanstvo Diplomatske akademije MZZ je usposobiti vrhunske in
vsestranske slovenske diplomate, konzule in nasploh uslužbence MZZ, ki se
bodo sposobni hitro in učinkovito odzivati na nove izzive v Evropi in svetu
ter samozavestno in spretno predstavljati svojo državo, njene interese,
vrednote in danosti. Vodilna načela našega delovanja so uporabljivost,
praktičnost, interaktivnost in odličnost.

Zasnova diplomatske akademije
Akademija je zasnovana ne kot institucija temveč kot prožen program, ki
omogoča učenje v okviru delovnega procesa za potrebe praktičnega dela
v diplomaciji. Glede na potrebe slovenske diplomacije mora biti
diplomatsko izobraževanje osredotočeno na prenos teorije v prakso (t. i.
aplikativna znanost) ter obravnavo praktičnih primerov in izkušenj. V
tem procesu morajo imeti dejavno vlogo vsi udeleženci. Gre za
konceptualni preskok iz pedagoške usmeritve v pedagoško-andragoški
(konektivistični) pristop, ki ga vedno bolj poudarjajo programi za
izobraževanje odraslih in kjer izmenjava znanja, ekspertize in izkušenj
poteka večsmerno.

Struktura diplomatske
akademije

Struktura Diplomatske akademije temelji na štirih stebrih: diplomatskih
izpitih (prvi steber); konceptu stalnega usposabljanja glede diplomatskih
veščin in tem (drug in tretji steber) ter ad-hoc dogodkih, kot so
seminarji (četrti steber). S predavanji izkušenih diplomatov MZZ, ki
predstavljajo večino izobraževalcev na akademiji, se osredotočamo prav
na izobraževanje zaposlenih na MZZ (pristop by staff, for staff).
Programi pa so odprti tudi za sodelovanje zunanjih predavateljev, bodisi
domačih ali tujih, iz teorije in prakse.

Grafična shema

Diplomatska akademija v praksi

Diplomacija je ena najstarejših obrti na svetu, ki pa mora zaradi sprememb v
svetu mednarodnih odnosov, novih izzivov in groženj ter novih
komunikacijsko-informacijskih tehnologij, svoje tehnike in veščine stalno
uglaševati s potrebami današnjega časa. Sodobni diplomati morajo poznati
tako veščine in znanja tradicionalne diplomacije kot spretnosti in tehnike, ki
jih uvaja sodobna diplomacija. V času koronakrize se je razmahnila online
diplomacija, ki je spodrinila v tem času nezaželene stiske rok. Predstavljanje
države, zaščita interesov države, pogajanja, opazovanje in poročanje ter
razvijanje političnih, gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov z
državami zahtevajo poznavanje tako tradicionalnih diplomatskih znanj in
tehnik kot sodobnejših veščin, ki jih uvajajo drugi igralci v mednarodni
skupnosti in prinašajo nove informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Nezavidljiva COVID situacija je spodbudila vsesplošni preskok v digitalnost,
ki je tudi nam, v Diplomatski akademiji omogočil, da smo lahko v tem
zahtevnem času dogodke organizirali digitalno ter jih spremljali v pisarnah
ali na domu, tako v Sloveniji kot v tujini. Tako smo že od vsega začetka naše
delovanje zastavili na modernih tehnologijah, z uporabo AVK tehnologije
(webex), Facebook-a, spletne učilnice v okolju Moodle in e-obvestilnika.
Enostavna uporaba izobraževalnih orodij nam je omogočila predvsem
široko dosegljivost dogodkov.

V skladu s sodobnimi trendi smo tako vzpostavili spletno učilnico, ki
vsebuje predavanja o diplomatskih vsebinah. Našim dejavnostim pa lahko
sledite na Facebook strani Diplomatske akademije. Pomembno je izpostaviti
tudi knjižno zbirko - Zbirko mednarodno pravo, ki jo skupaj izdajata MZZ in
Založba FDV. Publikacije iz zbirke, ki predstavljajo temeljno literaturo za
diplomatske izpite, so prosto dostopne tudi prek spletne strani Zbirke.

Facebook stran Diplomatske akademije

Primeri obvestilnikov Diplomatske
akademije

Spletna učilnica Diplomatske akademije

Spletna stran Zbirke mednarodno pravo

Diplomatska akademija v številkah
V izobraževalnem letu 2020–2021 se je dogodkov Diplomatske akademije
udeležilo več kot 3.300 udeležencev, bodisi v živo preko Webexa ali
naknadno v spletni učilnici Diplomatske akademije, s povprečno udeležbo
45 oseb na dogodek.

Prikaz udeležbe po modulih
(II. in III. steber)

Potrdila Diplomatske akademije
Modularni pristop predstavlja hrbtenico stalnega usposabljanja zaposlenih.
Zaradi svoje fleksibilnosti lahko zaposleni sproti – tako rekoč v teku
delovnega procesa – pridobivajo potrebne spretnosti in znanje, ki se zahtevajo
za učinkovito in uspešno diplomatsko delo v hitro spreminjajočem se svetu.
Diplomatska akademija tako v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih
izdaja potrdila za tiste udeležence, ki izpolnijo pogoje ogleda vseh petih
predavanj v določenem modulu ter uspešno opravijo preizkuse znanja v obliki
kviza. Ta potrdila izkazujejo usposobljenost pridobljeno v okviru
diplomatskega izobraževanja.

Potrdila o udeležbi v programih stalnega izobraževanja zaposlenih obsegajo II.
steber (diplomatske veščine) in III. steber (diplomatske teme). Gre za udeležbo
v trenutno dvanajstih modulih diplomatskega izobraževanja. Udeležba na
predavanjih v II. in III. stebru je za zaposlene prostovoljna, zato potrdila za
uslužbence MZZ ne predstavljajo obveznosti niti niso nadomestilo za
opravljanje diplomatskega ali višjega diplomatskega izpita. Prvenstveno so
namenjena izkazovanju usposobljenosti s področja diplomatske stroke, ki se
pridobi v okviru programov stalnega izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja na MZZ. Z njimi posamezniki izražajo določene strokovne
usposobljenosti (znanje, spretnosti in veščine) s področja diplomacije v pisni
obliki, ki se lahko uporabi v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji.

Prostori Diplomatske akademije
Predavanja Diplomatske akademije prirejamo v prostorih MZZ. Predavanja
smo tako do sedaj imeli v salonu fototermin, ki je najbolj primerna za AVK
dogodke, dogodke v hibridni obliki pa smo izvedli še v okrogli sejni sobi, v
čebelnjaku na Gregorčičevi ter v veliki in mali sejni sobi. Večje dogodke in
usposabljanje za diplomatske izpite pa smo izvedli na Gradu Jable.

Grad Jable

Velika sejna soba

Predavanje VP Iztoka Mirošiča
na Gregorčičevi ulici

Prof. dr. Ernest
Petrič na
predavanju v
okrogli sejni sobi

Sodelovanje Diplomatske akademije z drugimi institucijami
Diplomatska akademija podpira povezovanje z zunanjo strokovno javnostjo (t. i.
outreach). Tako smo več naših dogodkov odprli za zunanje udeležence, od
nekaterih predavanj, seminarjev, do predstavitev knjig Zbirke Mednarodno pravo.
Aktivno smo sodelovali v programu European Digital Diplomacy Exchange in
drugih dogodkih digitalne diplomacije in strateškega komuniciranja. Vodja
Diplomatske akademije dr. Andraž Zidar je sodeloval na dogodkih o izobraževanju
odraslih ter kot moderator vodil razpravo državnikov na Blejskem strateškem
forumu 2021 o širitvi EU na Zahodni Balkan.

Pri razvoju naših didaktičnih
metod in programov
sodelujemo z Andragoškim
centrom Slovenije. Smo del
Evropskega diplomatskega
programa, ki temelji na
povezovanju in izobraževanju
diplomatov v Evropski uniji
ter v ta namen združuje
vodje diplomatskih akademij
v državah članicah EU,
predstavnike Evropske
službe za zunanje delovanje
(EEAS) in mlajše evropske
diplomate. Povezujemo se
tudi z drugimi sorodnimi
institucijami, na primer
Centrom za evropsko
prihodnost (CEP), z
britansko, nizozemsko,
dunajsko in emiratsko
diplomatsko akademijo.

Seminar o digitalni diplomaciji, ki je potekal v
organizaciji Centra za evropsko prihodnost, ameriške
ambasade v Ljubljani in Diplomatske akademije

Seminar za slovenske diplomate, v izvedbi
nizozemske akademije Clingendael

Evropski diplomatski program
Slovenija je kot predsedujoča
Svetu Evropske unije, 11. in 12.
novembra 2021, v Cankarjevem
domu v Ljubljani, gostila prvi
modul mednarodne konference
Evropskega diplomatskega
programa. Na dvodnevni
konferenci z naslovom »EU kot
globalni akter: Strateška
avtonomija, odpornost in
multilateralizem" so sodelovali
slovenski in tuji strokovnjaki s
področja zunanje politike in
znanosti.

Konference se je udeležilo okoli 70 mlajših
diplomatov iz držav članic EU in
predstavnikov evropskih institucij, na
ločenih srečanjih pa so o novostih na
področju
diplomatskega
izobraževanja
razpravljali vodje evropskih diplomatskih
akademij ter domači strokovnjaki s
posameznih področij.
Od leve proti desni: dr.
Andraž Zidar, vodja
Diplomatske akademije, DS
Gašper Dovžan, minister za
digitalno preobrazbo Mark
Boris Andrijanič in dr.
Marko Rakovec, generalni
direktor Direktorata za
mednarodno pravo in
zaščito interesov

Na uvodnem plenarnem zasedanju sta prisotne nagovorila državni sekretar na
ministrstvu za zunanje zadeve Gašper Dovžan ter minister za digitalno
preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Državni sekretar Dovžan je v svojem
nagovoru izpostavil pomen tovrstnih programov: "So edinstvena priložnost za
mlade evropske diplomate, da se učijo komunikacijskih in pogajalskih veščin, se
seznanijo s prednostnimi nalogami in dejavnostmi EU ter na ta način tudi
zgradijo osebna poznanstva".

Konferenco je Diplomatska akademija MZZ, v sodelovanju z Evropsko službo
za zunanje delovanje, oblikovala v tri tematske sklope, ki so sovpadali s
prednostnimi nalogami slovenskega predsedovanja Svetu EU 2021: digitalna
suverenost, kibernetska varnost in umetna inteligenca, zelena ekonomija ter
Zahodni Balkan. O teh temah so spregovorili domači in tuji strokovnjaki s
posameznih področij, med njimi klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj,
izvršna direktorica CER Ana Struna Bregar, posebni odposlanec za klimatske
spremembe Evropske službe za zunanje delovanje, veleposlanik Marc
Vanheukelen, direktor Unescovega mednarodnega raziskovalnega centra za
umetno inteligenco prof. John Shawe-Taylor, veleposlanik Samuel Žbogar ter
direktorica Andragoškega centra Slovenije dr. Nataša Potočnik.

Panel na temo
zelene ekonomije

Delavnica "train the
trainers" namenjena
vodjam diplomatskih
akademij

Konferenco so zaznamovale tudi delavnice, namenjene urjenju mlajših
diplomatov, razdeljene na 3 glavne tematske sklope: Zahodni Balkan, zelena
ekonomija ter digitalna suverenost, kibernetska varnost in umetna inteligenca.
Izobraževale pa so se tudi vodje evropskih diplomatskih akademij, ki so imele
na iste tematske sklope ločen program. Ron Ton, z inštituta Clingendael je za
vodje organiziral delavnico z naslovom "Train the trainers"- delavnico o tem,
kako uskladiti učne načrte usposabljanja z diplomatskimi poklicnimi potmi
(mlajši, srednji, višji). Poleg delavnice pa so vodje diplomatskih akademij na
srečanjih imele omogočeno tudi platformo za različne relevantne diskusije.

Namen Evropskega diplomatskega programa je zlasti spodbujanje mreženja ter
krepitev evropskega duha med mlajšo generacijo diplomatov, za kar so
poskrbeli izkušeni izobraževalci iz dveh najuglednejših evropskih diplomatskih
centrov, Inštituta Clingendael in CENAD, delavnico o Zahodnem Balkanu pa je
izpeljala dr. Alenka Verbole skupaj s slovenskimi strokovnjaki iz MZZ. Evropski
diplomatski program se izvaja od leta 1999 in je zasnovan skozi štiri module, ki
sestavljajo akademsko leto.

