
 

 
Tradicionalni posvet Ministrstva za šolstvo in šport, namenjen razmisleku o aktualnih 
vprašanjih v izobraževanju odraslih in širši družbi, bo odprl minister za šolstvo in šport, dr. 
Igor Lukšič. V torek, 15. novembra 2011, ob 10. uri bo v Grand Hotelu Primus na Ptuju 
nagovoril okrog 200 udeležencev – predstavnikov politike, stroke in prakse s področja 
izobraževanja kot tudi drugih resorjev.  
 
 

Temeljni namen in usmeritev posveta 

Rdeča nit posveta bo vloga izobraževanja odraslih pri ohranjanju in soustvarjanju 
vrednot v sodobni, globalni družbi. Udeleženci bodo lahko prisluhnili izvirnim pogledom 
na širše okoliščine, znotraj katerih se izobraževanje odraslih udejanja, obenem pa nanje tudi 
vpliva, ter predstavitvam predstavnikov usmerjanja politike v izobraževanju odraslih v 
Sloveniji. Dejavno bodo sodelovali pri opredeljevanju ukrepov, s katerimi bi lahko izboljšali 
rezultate na področjih učenja, pridobivanja znanja in izobraževanja odraslih na različnih 
ravneh. Vabljeni pa so tudi k omizju s predstavniki ministrstva. 

Iz vsebine posveta 
 
Po uvodnem nagovoru ministra, dr. Igorja Lukšiča, bo o močni vlogi izobraževanja odraslih 
pri spreminjanju sveta spregovorila Carolyn Medel-Añonouevo, namestnica direktorja 
Unescovega inštituta za vseživljenjsko učenje iz Hamburga. O dejanski ali namišljeni večnosti 
gospodarske rasti bo razmišljal dr. Jože Mencinger, o percepciji znanja in izobraževanja pa 
mag. Vinko Logaj iz Ministrstva za šolstvo in šport. Priložnosti in možnosti izobraževanja 
odraslih bo predstavila Ema Perme iz Sektorja za izobraževanje odraslih, zaključna plenarna 
prispevka mag. Vide Ogorelec ter Brede Kutin pa bosta temo posveta osvetlila še z vidika 
trajnostnega razvoja ter potrošništva. V popoldanskem času bodo udeleženci v delovnih 
skupinah razpravljali o ukrepih, s katerimi bi se dalo izboljšati rezultate na ravni podjetij, v 
javnem sektorju, na ravni lokalnih skupnosti, regij in države.  
 
V letošnjem letu se izvaja Letni program izobraževanja odraslih, ki ga je potrdila Vlada RS, 
25. januarja 2011 v skupni vrednosti 49.242.104 EUR, od tega 19.774.811 EUR 
sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, ki predstavlja razvojno in raziskovalno delo 
področja izobraževanja odraslih, s financiranjem formalnih in splošnih neformalnih 
programov in projektov ter dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih v Sloveniji, ter 
29.467.293 EUR Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, kjer se financirajo 
krajši programi priprave na zaposlitev in boljšo konkurenčnost na trgu dela s pomočjo pri 
iskanju zaposlitve ter različnimi ukrepi spodbud uspešnega zaposlovanja. Skupna obema 
področjema je podpora razvoju koncepta vseživljenjskega učenja s posameznimi aktivnostmi 
in ukrepi. 
 
Drugi dan posveta bosta kot primera vrednot v izobraževanju odraslih in širši družbi 
predstavljeni raznolikost in pismenost, plenarni del pa bo zaokrožila predstavitev  kampanje 



Zgledi vlečejo, namenjene promociji dejavnega staranja. Dogodek se bo zaključil z omizjem o 
aktualnih vprašanjih v izobraževanju odraslih v prihodnjih letih, za katerega bodo 
sedli predstavniki politike in prakse izobraževanja odraslih. 

Med gonilnimi silami globalne družbe je nedvomno povezovanje. Zagotavlja krepitev 
skupnosti in posameznika, a le, če ob tem ne prezremo temeljnih človeških vrednot. Letošnji 
posvet je priložnost, da udeleženci o slednjih ponovno razmislijo in jih vtkejo v svoja 
prizadevanja na vseh ravneh. 

Program posveta je objavljen na spletni strani http://pro.acs.si/lp2011/program. 

 


