
Spoštovani,  

Včeraj sem se udeležil Letnega posveta o izobraževanju odraslih, o katerem sem v evalvacijskem 

vprašalniku izrekel pohvalno oceno, imel pa sem tudi pripombo, da je bilo v programu premalo časa za  

razpravo po podanih predstavitvah. Zato je prišlo tudi do časovnih zamikov v poteku programa. Zaradi 

tega nisem mogel razpravljati o vprašanju, ki ga opisujem v nadaljevanju. Se pa moram zahvaliti 

organizatorju, da mi je dal čas za predstavitev moje raziskave o izrazu 'karierna orientacija'.   

Razpravljati sem hotel še o panelni razpravi z naslovom 'Ukrepi Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in načrti za Letni program izobraževanja odraslih 

2016'. Prvo vprašanje, ki je bilo zastavljeno razpravljalcem v panelni razpravi, je vsebovalo sintagmo 

'strateški izzivi' poleg spodbude za predstavitev operativnega programa v navedenem obdobju. 

Predstavniki ministrstev so v svojih predstavitvah izčrpno naštevali naloge operativnega programa, malo 

ali nič pozornosti pa niso namenili 'strateškim izzivom', ki naj bi bili širša podlaga njihovih programov. V 

razpravi želim povedati, da se mi je zdela v tem smislu njihova predstavitev pomanjkljiva.   

Gledano z zornega kota strateških usmeritev in nalog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na 

področju izobraževanja odraslih, bi bilo za strateški razvoj tega področja v obravnavanem obdobju, s 

tem pa tudi za določanje programa 'Direktorata za srednje in višje izobraževanje in izobraževanje 

odraslih' ter 'Sekcije za izobraževanje odraslih' strateško pomembno:  

1. Udejanjanje Strategije vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, ki jo je Ministrstvo sprejelo leta 2007.  

V tej strategiji je vseživljenjskost učenja opredeljena kot »vodilno načelo vsega izobraževanja in 

učenja ter temeljna družbenorazvojna strategija«. (Strategija VŽU, 2007, str. 7). Nujen pogoj za 

udejanjanje strategije vseživljenjskosti učenja pa je razvito izobraževanje odraslih. V nasprotju s 

pomenom in vlogo, ki se v tem dokumentu pripisuje izobraževanju odraslih, ima kljub prizadevanjem 

andragogov in izobraževalcev odraslih to področje pri sistemski ureditvi vzgoje in izobraževanja še 

zmeraj le obroben položaj; a izobraževanje odraslih je najpomembnejše gibalo udejanjanja 

Strategije VŽU, saj se odločevalci (politika, pedagoška stroka v ožjem pomenu) na področju  

izobraževanja otrok in mladine (žal, a razumljivo) nič ne zavzemajo za udejanjanje Strategije; med 

vzroki za to je tudi to, da udejanjanje strategije ogroža njihov monopolni položaj, ki ga imajo zdaj. 

Zato bi bilo v programu, ki ga načrtuje  Sekcija za izobraževanje odraslih, pomembno da:  

 zahteva udejanjanje strategije, ki med ukrepi zahteva sprejetje operativnega načrta za udejanjanje 

Strategije VŽU (predlog je bil narejen že leta 2007) in delovanje Sveta za  VŽU (ustanovljen leta 

2008, a je imel le eno, ustanovno sejo);  

 sprejetje ustrezne zakonodaje za področje izobraževanja odraslih;  

 ustrezno ureditev upravljanja izobraževanja odraslih na državni ravni (samostojen direktorat, kot 

dokaz, da področje obravnavamo kot enakovredno in enakopravno v celotnem sistemu vzgoje in 

izobraževanja ) in na lokalni ravni (eni od obravnav na Letnem posvetu); 

 ustrezno ureditev financiranja (s proučitvijo različnih možnosti);  

 ureditev omrežja izvajalcev in programov, v tej tudi in predvsem javne mreže izobraževanja odraslih;  

 ureditev druge pomembne infrastrukture, ki – če ni ustrezno razvita – ovira udejanjanje Letnega 

programa izobraževanja odraslih.  

 

2. Udejanjanje strateške zahteve po medresorskem sodelovanju pri udejanjanju Strategije VŽU.  



To pa pomeni:  

 da so vsi resorji odgovorni za učenje in izobraževanje na  svojih področjih; znanje je stvar vseh in   

potrebno vsem ter prisotno pri vseh, zato so soodgovorni za udejanjanje strategije, vsak na svojem 

področju, ob tem, da opravlja vodilno in usklajevalno vlogo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport;    

 to pa zahteva sprejetje Strategije VŽU na Vladi Republike Slovenije; zdaj sprejeta le na tedanjem 

Ministrstvu za šolstvo in šport.  

 

3. Slovenija – družba, ki temelji na znanju in učenju   

 ta mikavna in ne tako neuresničljiva ideja zdaj nastopa predvsem kot geslo v uspešnem projektu 

'Teden vseživljenjskega učenja', o tem pa obstaja že tudi idejna zasnova raziskovalnega projekta 

(uspešno predstavljen in vzbudil zanimanje v tujini, objavljen tudi v monografiji 'The Learning 

Society, Kogan Page 1999);   

 V  Sloveniji potekajo že številni projekti, ki potrjujejo možnost udejanjanja zamisli, npr. 'študijski 

krožki', 'borza znanja', 'projektno učenje za  mlade', 'središča za samostojno učenje', 'ugotavljanje in 

potrjevanje z neformalnim izobraževanjem in učenjem pridobljenega znanja', itn.    

Kljub temu, da je posvet ponudil nekatere primere uspešnega razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji 

– ta uspešnost je presenetljiva, če upoštevamo majhno podporo, ki jo ima politika za to področje –, 

bomo brez resno zastavljenih in v programu zapisanih strateških izzivov v obravnavanem obdobju 

'Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020' in v prihodnosti 

le bolj ali manj 'capljali na mestu'.  
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