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Potrditev vloge izobraževanja odraslih pri predrugačenju 

našega sveta 

(Reasserting the role of adult education in transforming our world) 
Carolyn Medel-Añonuevo, namestnica direktorja Unescovega inštituta 
za vseživljenjsko učenje 
 

Dandanes smo preobremenjeni z novicami o finančni krizi, podnebnih spremembah, 
nesrečah, nasilju, epidemijah in nezadovoljstvu državljanov. Še nikoli doslej se naš 
svet ni soočal s tolikimi spremembami naenkrat. Jasno je, da hitrih rešitev ni in 
navadni državljan zlahka postane potrt. Glede na omenjeno situacijo se hitro 
znajdemo pred vprašanjem, kako bi lahko družbo, skupnosti, družine in posameznike 
pripravili za te hitre spremembe. 

UNESCO Faure (1972) in Delors Reports (1996) opisujeta vlogo vseživljenjskega 
izobraževanja in učenja pri pripravi državljanov. Otroci, mladi in odrasli so v stalnem 
procesu "učenja o zavedanju samega sebe, učenja o delu, učenja o znanju in učenja 
za skupno življenje". Šole so bile zasnovane na način, da mladi nadaljujejo z 
učenjem, da živijo zdravo življenje, da se jih pripravi na zaposlitev oziroma da 
postanejo podjetniki. Po zaključku šolanja druge institucije, kot so zasebna podjetja, 
občinske organizacije prevzamejo usmerjanje posameznikov, tako da jim ponudijo 
različne priložnosti za učenje. Ustreznost takega modela je vprašljiva. 

Prvo Globalno poročilo o učenju in izobraževanju odraslih (GRALE) kaže, da je 
udeležba v izobraževanju odraslih po vsem svetu nizka in nepravična. Države, ki bi 
izobraževanje odraslih postavljale v ospredje, so v manjšini. Zato so na tem področju 
prisotne nizke in nepredvidljive naložbe. Kljub obljubi izobraževanja odraslih, 
okoliščine za realizacijo te politike niso vzpodbudne. Pogosto so prisotne trditve, da 
posamezniki niso motivirani za izobraževanje. 

Za izobraževanje odraslih je najpomembnejše, da prevzeme vlogo pri preobrazbi 
sveta upoštevajoč posameznika, skupnost, družbo in globalno raven. Takšno 
delovanje zahteva preseganje samega izobraževalnega sektorja in je usmerjeno k 



povezovanju z nacionalnimi in lokalnimi oblastmi ter z zdravstvenim, industrijskim in 
kmetijskim sektorjem. To pomeni, da izobraževanje odraslih deluje z roko v roki z 
vlado, z zasebnim sektorjem in s civilno družbo. Soočamo se s zastrašujočimi izzivi in 
eden od možnih načinov, da se prebijemo skozi, je vlaganje v izobraževanje odraslih. 

 

 

Je gospodarska rast brezmejna, ali gre le za utvare? 

red. prof. dr. Jože Mencinger, Ekonomski inštitut Pravne fakultete v 
Ljubljani 
 

Sodobna ekonomika temelji na zvezi: Sebičnost → Dobiček → Rast; večina učbenikov 
začenja z trditvijo, da je gospodarjenje poskus zadovoljiti brezmejne potrebe; če so 
takšne, mora biti tudi  gospodarska rast brezmejna. Pomisel, da rast ni brezmejna, 
nima veliko pristašev; rast naj bi bila brezmejna, ker naj bi temeljila na znanju, ki 
nima meja, in na povečevanju deleža storitev v bruto domačem produktu.  
 
Globalizacija je spremljevalec vere v brezmejno gospodarsko rast. Z dostopom do 
dela, kapitala in surovin na vseh trgih in produkcijo za vse trge sveta naj bi zmanjšala 
transakcijske stroške, zamenjala intervencije držav ter povečala učinkovitost in 
menjavo temelječo na primerjalnih prednostih. To naj bi povečalo blaginjo vseh. 
Temelj teh verovanj je neoklasična ekonomska misel, ki poudarja koristnost 
konkurence in verjame v popolno prilagodljivost gospodarskih subjektov. Vendar se 
zdi, da le deli posameznih družb in le nekatere družbe uživajo njene dobrobiti in da 
globalizacije povečuje neenakost med državami in med ljudmi.   

Sodobne družbe so obsedene z učinkovitostjo in gospodarsko rastjo. EU je to 
obsedenost leta 2000 strnila v lizbonsko strategijo. Ta naj bi Evropi zagotovila postati 
najbolj učinkovita na znanju temelječa družba, sposobna konkurirati socialno mnogo 
bolj brezobzirnim družbam. Dejanska dogajanja so leta 2005 pripeljala do 
»obnovljene« strategije, ki pa je izginila v zdajšnji gospodarski krizi. EU zdaj predlaga 
novo strategijo: Evropa 2020. Še tretjič v prazno? Tehnološke spremembe namreč 
neprestano zmanjšujejo število delovnih mest v proizvodnji dobrin, a posredno 
omogočajo ustvarjanje novih v storitvah, bodisi privatnih bodisi javnih, bodisi takšnih 
z visoko ali pa takšnih z nizko dodano vrednostjo. Tudi dodatna vrednost se 
neprestano spreminja; ko proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo prenesemo na 
»kitajsko«, se takoj spremeni v proizvodnjo z nizko dodano vrednostjo; prav zato so 
jo tja tudi preselili. 

Vsaj zaenkrat pa se ukvarjamo s krizo, ki smo jo desetletja ustvarjali s prerazdelitvijo 
in presežno ponudbo. Vprašanj, ki jih poraja zdajšnja kriza, je mnogo več kot 
odgovorov. Se bo kriza končala z gospodarsko rastjo ali pa tako, da se bomo nanjo 



navadili? So odgovori na vprašanja zniževanje stroškov dela, prodaja premoženja 
tujcem, znižanje javne porabe in prepustitev delitve trgu? Je gospodarska rast, 
merjena z rastjo BDP sploh smiselna? Kje je meja deleža storitev v BDP? Kje so meje 
razlik med »severom« in »jugom« ter med bogatimi in revnimi? Kako »ustvariti« 
dovolj dela za vse?   

 

Percepcija znanja in izobraževanja 

mag. Vinko Logaj, generalni direktor Direktorata za srednje in višje 
šolstvo ter izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za šolstvo in šport 
 
V zgodovini težko najdemo obdobje, v katerem bi v retoriki stroke in politike našli 
toliko in tako široke poudarke o pomenu znanja in izobraževanja, kot jih lahko 
zasledimo danes. Znanje in izobraževanje, zlasti v globalni družbi, postajata 
pomembna elementa javno-politične dimenzije vladanja, ki se odraža skozi vsebino 
pravnih norm, širjenje terminologije, skozi strateške dokumente v širšem evropskem 
in v nacionalnem prostoru ter v strokovnih in znanstvenih razpravah. Če sta v 
zgodovini poklic oziroma izobrazba pomenila prepoznavno identiteto, enkrat za vselej 
določeno individualnost, ki v družbi zaznamuje mesto  posameznika in ustvarja 
njegovo prepoznavnost, pa v globalni družbi to ne vzdrži več. V času, ko ima 'glavno 
besedo' kapital, postajajo poklic in izobrazba ter z njo povezano znanje, ki vključuje 
tudi kompetence, za posameznika nujne spremenljivke v kontekstu vseživljenjskega 
učenja. S stališča posameznika in družbe znanje v najširšem pomenu besede postaja 
'blago' na tržišču in hkrati ključno za blaginjo države, posameznika in posamezne 
družbe. Znanje vse bolj postaja zasebna in hkrati javna dobrina. Naravnanost 
sistemov izobraževanja in usposabljanja v najširšem smislu nakazujejo cilji za 
prihodnost sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropski uniji. Na evropski 
ravni je bil sprejet program ciljev izobraževalnih sistemov do leta 2010,  na katerega 
se navezuje koncept ključnih kompetenc. Lansko leto pa je Evropska komisija 
sprejela strategijo za prihodnje desetletje - Evropa 2020, ki vključuje strategije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast do 2020. Namen prispevka je osvetliti 
nekatere zgodovinske okoliščine, ki so v različnih obdobjih vplivale na čutno 
zaznavanje pomena znanja in izobraževanja, trenutno stanje v Sloveniji in cilje 
izobraževalnih politik za prihodnost. Ker je zadnja leta v Sloveniji področje 
izobraževanja odraslih zaznamovalo uresničevanje Resolucije o nacionalnem 
programu izobraževanja odraslih, financiranje iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada in, zlasti na področju trga dela, močno spremenjene okoliščine, so zanimivi 
podatki, ki narekujejo nadaljnje aktivnosti na področju izobraževanja odraslih v 
Republiki Sloveniji. 

    



 

Možnosti in priložnosti za izobraževanje odraslih 

Ema Perme, vodja sektorja za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za 
šolstvo in šport 
 

Ključne teme za prihodnost: večja enakost in pravičnost pri dostopu do 
izobraževanja in učenja odraslih; večja uravnoteženost vlaganj v splošno in poklicno 
izobraževanje; ustvarjanje pogojev za doseganje standarda 4-letne srednje izobrazbe 
vsem odraslim, ki to želijo in zmorejo (Bela knjiga 2011, 372). 
Pri usmerjanju strategij izobraževanja odraslih je pomembno sodelovanje, 
povezovanje in načrtovanje ter vplivi različnih politik v državi, ne le izobraževalne, 
trga dela, socialne in kulturne. Če Slovenija načrtuje pot v skladu z razvojnimi 
usmeritvami in prioritetami (“…Prva prioriteta: na znanju temelječa družba + 
konkurenčno gospodarstvo + moderna socialna država in večja zaposlenost…”; 
SVREZ. Informacija o pripravi strategije razvoja Slovenije za obdobje 2013-2020), 
potem je vpogled in analiza stanja izobraževanja odraslih nuja. 
 
Anketa o izobraževanju odraslih (Adult Education Survey, Eurostat, 2010), kjer je 
sodelovalo 17 držav za Slovenijo ponuja nekaj dejstev: v dvanajstih mesecih se je 
izobraževalo 40,6 % odraslih; izobraževalo se je več žensk kot moških; zanimanje za 
izobraževanje s starostjo upada (še bolj za formalno); odrasli se bolj zanimajo za 
neformalno izobraževanje; skoraj 60 % odraslih ni bilo vključenih v nobeno od 
izobraževalnih aktivnosti; dosežena stopnja izobrazbe posameznika vpliva na 
vključevanje v izobraževanje; zanimanje za izobraževanje je večje med zaposlenimi. 
 
Kvantitativni podatki o vključevanju v formalne in neformalne programe 
izobraževanja odraslih v šolskem letu 2009/2010 kažejo (SURS 2011): 4,3 % 
odraslega prebivalstva v starosti 15 let in več nima zaključene osnovnošolske 
izobrazbe; 16,7 % od vseh vključenih v vse vrste srednješolskega izobraževanja je 
odraslih udeležencev; 24,8 % od vseh vključenih v višje in visokošolsko 
izobraževanje je odraslih; 84,8 % od vseh neformalnih programov je namenjenih 
potrebam trga dela; v 24.816 različnih programov neformalnega izobraževanja v 
Sloveniji je bilo vključenih 319.808 vseh udeležencev neformalnih programov v (2,2  
%  manj kot v šolskem letu 2008/2009; 7,8 % več kot v letu 2007/2008). Na 
nacionalni ravni je bilo za formalno in neformalno izobraževanje (splošno in poklicno) 
ter dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih v Letnem programu izobraževanja 
odraslih v letu 2010 namenjenih 56.584.985 € (od tega MŠŠ - 18.590.706 € in 
MDDSZ - 37.994.279 €), v letu 2011 pa 49.242.104 EUR, (od tega MŠŠ - 19.774.811 
EUR in MDDSZ -  29.467.293 EUR). Vključena so tudi sredstva evropskega socialnega 
sklada obeh ministrstev. Sloveniji s posebnimi ukrepi namenjamo nacionalna sredstva 
v razvojno in raziskovalno dejavnosti, v svetovanje, kakovost, publicistiko področja, 



promocijo, razvoj in delovanje strokovnih mrež ter programe za skupine posebne 
družbene skrbi (programi opismenjevanja, za mlajše odrasle, za starejše, za razvoj 
ključnih kompetenc). 
 
Iz podatkov je mogoče sklepati, da je le vsak sedmi odrasli prebivalec (25-64 let) v 
Sloveniji vključen v eno od možnosti izobraževanja in učenja odraslih; vsak 248 
odrasli prebivalec je vključen v srednješolsko izobraževanje; 13 % med vsemi 
neformalnimi programi je usmerjenih v splošne vsebine in potrebe prostega časa. 
Tudi neenakomerna ponudba in razpršenost različnih izvajalcev izobraževalnih 
programov za odrasle je v korelaciji z razvitostjo oziroma ogroženostjo regij in občin. 
 
Zavedanje, da izobraževanje odraslih pomembno vpliva na družben razvoj,  na vseh 
segmentih družbenega upravljanja in urejanja različnih politik v državi, ustrezno 
strateško in ciljno načrtovanje tega področja v prihodnje pa ključ in za prihodnost.  
 
 

Trajnostni razvoj: ideologija, politična puhljica ali realna vizija 

za prihodnost? 

mag. Vida Ogorelec, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za 
trajnostni razvoj 
 
Pojem trajnostnega razvoja je leta 1987 opredelila Svetovna komisija za okolje 
(WCED) v svojem poročilu Naša skupna prihodnost (Our Common Future) "Trajnostni 
razvoj je takšen razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal 
možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo svojim lastnim potrebam." Preprosto in 
hkrati zahtevno. Trajnostni razvoj je sicer prepoznan kot revolucionaren model za 
prihodnost, ki postavlja nov paradigmatski pogled na smeri razvoja, hkrati pa je žrtev 
nerazumevanja, zlorabe in celo zavestnega razvrednoteja. Prispevek ob skorajšnji 
dvajseti obletnici konference v Riu de Janeiru predstavlja temeljna konceptualna 
načela trajnostnega razvoja (spoštovanje občestva življenja, izboljšanje kakovosti 
človekovega življenja, upoštevanje nosilne sposobnosti Zemlje in čim korenitejše 
zmanjšanje izčrpavanja neobnovljivih virov, spreminjanje osebnega odnosa in 
ravnanja, usposabljanje skupnosti za samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem, 
oblikovanje državnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve okolja, ustvarjanje 
svetovnega zavezništva in odgovornost zanj), nekatere mite, ki so povezani z njim 
(gre za ideologijo; koncept zaustavlja razvoj, trajnostni razvoj je v Sloveniji nekaj 
novega in tujega itd.), priložnosti za Slovenijo in nekaj misli o procesu 
opismenjevanja odraslih o trajnostnem razvoju, ki izvirajo iz 25-letnih praktičnih 
izkušenj. 

 



Potrošnik je poklic! Kako dobro ga znamo opravljati? 

Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije 
 
Potrošniki smo vsi. Ko kupujemo živila, televizor, ko uporabljamo različne storitve, 
kličemo z mobilnikom, poslujemo z banko, smo v zdravilišču ali pa pri zdravniku.  
Potrošniki nismo le takrat, ko plačujemo direktno iz svojega žepa, ampak tudi takrat, 
ko varčujemo za pokojnino,  ko  gre za komunalne in javne storitve , ki jih plačujemo 
posredno ,  z davki in prispevki.  Pri tem je ključnega pomena, kako  smo informirani, 
v kolikšni meri poznamo svoje pravice, ali jih znamo uveljaviti, ali imamo znanje in 
pogum, kako se pritožiti, če nismo zadovoljni. Biti potrošnik je poklic in ta poklic 
opravljamo celo življenje. Pa ga znamo in kako dobro? 
 
Izobraževanje in osveščanje potrošnikov je ključnega pomena, saj sega v skoraj vse 
sfere našega delovanja. Posega na področje prehranjevanja, osebnih financ, 
odločanja za različne storitve, trajnostnega razvoja in okolja, digitalnega sveta… 
Opismenjevanje s potrošniškimi vsebinami bi moralo postati sestavina naših učnih 
programov že od vrtca dalje, saj je potrošniška pismenost  pomemben del 
funkcionalne pismenosti, pa naj gre za  vodenje  domačih financ, za razumevanje 
pogodb o najemu posojila,  za razumevanje prednosti in pasti  internetnega in 
mobilnega okolja, varnosti zasebnosti… Ne nazadnje  ima osveščen in samozavesten 
potrošnik  vse atribute aktivnega  državljana.  Potrošniška pismenost  je pomembna 
za življenje. 
 
Kako se  bomo v naših šolah  lotili izziva postati in biti Ozaveščen potrošnik?  

 

 

Raznolikost kot vrednota v izobraževanju odraslih in širši družbi 

dr. Natalija Vrečer, raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije 
 
Globalizacija se je začela že pred več deset tisoč leti, v obdobju pozne moderne pa so 
se procesi globalizacije okrepili. Rezultat globalizacije je med drugim tudi vedno večji 
prepad med revnimi in bogatimi, več neenakosti, svet je vedno bolj razdeljen, 
globalizacija pa prinaša tudi nove možnosti: nove priložnosti za službe in potovanja, 
za stike z različnimi kulturami itd. Ker je možnost potovanja vedno bolj dostopna, 
ljudje migrirajo v druge države v večjem številu kot v prejšnjih desetletjih in stoletjih. 
Posledica vedno večjega števila priseljencev je tudi vedno večja kulturna raznolikost. 

Tudi učitelji se soočajo z vedno večjo raznolikostjo v izobraževalnem procesu. V 
učnem okolju je vedno več ljudi iz drugih kultur, poleg tega so med udeleženci še 
druge razlike, kot npr. razlike v verski pripadnosti, spolni usmeritvi, razlike med 
spoloma, v motivaciji udeležencev, v njihovih učnih stilih itd. Kot meni Rita Sussmőth 



(v Suarez-Orozco 2007) je večina izobraževalnih sistemov po svetu nepripravljenih za 
izzive, ki jih prinašata globalizacija in migracije. Nekatere države so že pred desetletji 
začele odgovarjati na tovrstne izzive na način, da so razvile večkulturno 
izobraževanje, ki spodbuja učitelje, da pri poučevanju upoštevajo problematiko 
kulture. Večkulturno izobraževanje je v zahodnih državah razvito zlasti v šolskem 
sistemu, manj pa v izobraževanju odraslih, zato bi bilo treba na tem področju veliko 
postoriti in tudi izobraževanje odraslih razvijati kot večkulturno izobraževanje. Tako 
šolski sistem kot izobraževanje odraslih bi morala učencem predstaviti raznolikost kot 
pomembno vrednoto in ne kot problem. Izobraževanje odraslih ima pomembno vlogo 
pri integraciji priseljencev v družbo sprejema. Ne le da se naučijo jezika države 
sprejema, ki ga nujno potrebujejo za ekonomsko integracijo, temveč pri udeležbi v 
izobraževalnih programih priseljenci okrepijo tudi socialne mreže, ki se ob preselitvi 
pogosto pretrgajo.  

Pomemben poudarek večkulturnega izobraževanja je, da se morajo učitelji naučiti 
medkulturnih kompetenc in jih posredovati učencem. če pa v vzgoji in izobraževanju 
ta cilj dosežemo, potem ni rezultat samo to, da učitelj bolje upravlja s kulturnimi 
razlikami v učnem okolju, temveč tudi omogočanje medkulturnega dialoga, ki vodi v 
trajnejši mir v svetu. 

 

Ali je pismenost vseh državljanov vrednota? 

dr. Petra Javrh, raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije  
 
Prizadevanje šolskih politik za pismenosti vseh državljanov, za katero si je vredno 
oziroma celo potrebno sistematično prizadevati, postaja spet na nov način aktualno 
tako v evropskem kot slovenskem okviru. Prispevek želi ovrednotiti del prakse 
izobraževanja odraslih, ki se spopada z eno najbolj težavnih nalog izobraževanja, s 
pismenostjo manj izobraženih odraslih. Analizira rezultate različnih študij, ki kažejo, 
kaj je na področju zviševanja ravni pismenosti storjeno pri nas, kaj v evropskem 
okviru, na primer v najbolj razvitih skandinavskih deželah, ki so se nedavno soočile s 
precejšnjim padcem bralne pismenosti mladih. 
 
Podatki nacionalne evalvacije 2009-2010 so nakazali, da lahko utemeljeno 
pričakujemo dolgoročnejše učinke javno veljavnih programov, ki so jih slovenski 
strokovnjaki razvili prav z namenom dvigniti raven pismenosti manj izobraženih 
odraslih.  
 
Glede na spremenjeno pojmovanje pismenosti je namen prispevka aktualizirati 
vprašanja:  

− ali kot izobraževalci odraslih dovolj razumemo, zakaj je pismenost kot 
vrednota tako odločilna za resnično demokratizacijo družbe,  



− do katerih pomembnih sprememb je prišlo v pojmovanju pismenosti, 
− ali je pismenost vseh cilj, ki ga zavestno izbirajo in udejanjajo različni 

segmenti družbe. 
 

Prispevek se naslanja na pojmovanje, da so vrednote vodilni principi, ki kot 
motivacijski cilji najvišjega reda usmerjajo posameznikovo presojanje in ravnanje, 
hkrati pa reflektirajo družbeno strukturo, katere člani si jih na široko delijo.  
 

 
V tretjem gre rado – učenje in ustvarjalnost v tretjem 

življenjskem obdobju 

Slavica Borka Kucler, vodja promocijske kampanje 'Zgledi vlečejo' na 
Andragoškem centru Slovenije 
 
Predstavljen bo didaktično-promocijski komplet V tretjem gre rado – učenje in 
ustvarjalnost v tretjem življenjskem obdobju, ki je v zadnjih dveh letih nastajal 
na ACS, in je sad koprodukcije z RTV Slovenija. Gre za osmo v zbirki multimedijsko 
zasnovanih publikacij, ki jih izdaja Andragoški center Slovenije v okviru projekta 
Zgledi vlečejo. Publikacija je uglašena s sporočili Evropskega leta prostovoljstva 2011 
ter s sporočili Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 
2012. Poleg strokovnega uvoda, ki so ga sooblikovali: dr. Nevenka Bogataj (ACS), 
prof. dr. Vlado Dimovski (EF Univerze v Ljubljani), prof. dr. Dušana Findeisen 
(Slovenska U3ŽO), dr. Vojko Kavčič, raziskovalec nevropsiholoških vidikov staranja 
(ZDA / Komen, SLO), Irena Koželj Levičnik (EURAG –Evropska federacija 
starejših), Iris Lojevec (ZRSZ), dr. Jože Ramovš (Inštitut Antona Trstenjaka) in 
Metka Zupanek (Društvo Lipa, U3ŽO Domžale), so predstavljeni štirje temeljni 
vidiki dejavnega staranja: Kariera po petdesetem, Medgeneracijsko sodelovanje, 
Učenje – pot aktivnega staranja ter Prostovoljstvo kot tretja kariera.  
 
Komplet je namenjen javnim in zasebnim – še posebej izobraževalnim – ustanovam, 
društvom in drugim izvajalcem programov za medgeneracijsko sodelovanje in 
dejavno starost, pa tudi posameznikom, ki si prizadevajo za premagovanje prepadov 
med generacijami in enakovredno vključevanje starejših v tokove družbenega 
življenja.  
 
 
 
 
Končni prispevki referentov in zaključki dela v skupinah bodo objavljeni na 

spletni strani http://pro.acs.si/lp2011 po posvetu. 


