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Zadeva: Združevanje nekaterih javnih zavodov in za samostojnost ACS Slovenije
Spoštovani gospod minister,
med nameravanimi varčevalnimi ukrepi vlade je tudi združitev javnih zavodov kot so ZRSŠ, CPI, ACS,
PI, Zavod Planica, Šola za ravnatelje. Informacijo ste posredovali na novinarski konferenci, objavljena
je bila v javnih občilih. V nevladnih združenjih na področju izobraževanja odraslih, katerih
predstavniki podpisujemo ta dopis, dvomimo, da gre za »moder in smiseln ukrep« varčevanja oz.
uravnoteženja javnih financ, ker ni prepričljivih argumentov za to.
Prepričani smo, da bo tovrstno nepremišljeno združevanje nezdružljivega pod isto streho, brez
možnosti programskih in vsebinskih povezav, povzročilo dolgoročno škodo sistemu izobraževanja
odraslih in to v času, ko je to najbolj potrebno! Zavzemamo se za prepoznavnost področja
izobraževanja odraslih in za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije, osrednje in
edine nacionalne razvojne, raziskovalne in podporne institucije za izobraževanje odraslih.
O pomenu izobraževanja odraslih za delo in življenje v »družbi znanja«, najbrž nima smisla
razpravljati, zlasti ne v času, ko vse bolj ugotavljamo, da potrebujemo ne zgolj ekonomske, ampak
predvsem družbene indikatorje razvoja za izhod iz krize. V ospredju naj bi bila vprašanja razvitosti
človeškega, socialnega in kulturnega kapitala. Kako to doseči drugače kot z razvojem, širitvijo
izobraževanja odraslih za vse, v času, ko je potrebno svetovanje, osveščanje in podpora
izobraževanju odraslih na nacionalni ravni.
Potrebujemo samostojen Andragoški center Slovenije !
Za njegovo ustanovitev leta 1991 smo si izobraževalci odraslih prizadevali več kot dve desetletji in
šele po osamosvojitvi je takratna oblast dojela, kolikšen pomen ima izobraževanje odraslih za razvoj
posameznika, skupnosti, za socialni, kulturni in ekonomski napredek države. Osamosvojena Slovenija
se je namreč soočala z ekonomsko krizo, s krizo političnih in družbenih sprememb, s krizo identitete,
narodne samobitnosti. ..podobno kot danes.
Andragoški center je za izobraževalce odraslih in ustanove za izobraževanje odraslih ter vse druge
organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, osrednji zagovornik in razvojno – raziskovalna
ustanova za izobraževanje odraslih. Podobnim institucijam v Evropi je postal zgled z modeli, projekti
in razvojem izobraževalne dejavnosti za odrasle kot so: študijski krožki, izobraževanje za življenjsko
uspešnost, svetovalna središča, središča za samostojno učenje, razvoj kakovosti v izobraževanju
odraslih, PUM, UŽU, TVU in številni razvojnimi projekti ESS. Zelo pomembna je njegova
izobraževalna, svetovalna in podporna vloga vsem organizacijam in izobraževalcem odraslih, še
posebej spodaj podpisanim nevladnim združenjem.

Brez lastne ustanove, ki v državi skrbi za razvoj področja izobraževanja odraslih, osveščanje
javnosti o njegovi naravi in funkcijah, se bo izobraževanje odraslih »pošolalo«. V to neizogibno vodi
tudi nameravano združevanje javnih zavodov.
Mreža združenj nevladnih organizacij izobraževanja odraslih ZLUS- Zveza ljudskih univerz, DOIODruštvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah, ADS- Andragoško društvo Slovenije,
G.I.Z- Združenje zasebnih izobraževalcev, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje- pokrivamo
celotno področje izobraževanja odraslih. Ker poznamo svoje področje dela zato iz utemeljenih
razlogov nasprotujemo združitvi Andragoškega centra Slovenije z ustanovami, ki se ukvarjajo
izključno s šolanjem mladine.
S tovrstnim združevanjem bi slovensko izobraževanje odraslih znova postalo neprepoznavno, izgubilo
bi svojo funkcije sile preporoda in razvoja družbe.
Dovolj zgovoren je podatek, da je letno vključenih v izobraževanje odraslih več kot 300 000
udeležencev vseh starosti.
Brez temeljite analize in ocene (finančne in vsebinske ), kaj pomeni združevanje omenjenih zavodov
za razvoj izobraževanja v Sloveniji, brez pregleda stanja, evalvacije in brez dialoga s prizadetimi
institucijami in pomembnimi uporabniki, se bodo vsi kazalci kakovosti kaj kmalu obrnili navzdol .
V družbi znanja, ko si vse države prizadevajo, da bi pritegnile čim več kognitivnih virov, kajti le v
ljudeh in v stopnji njihove razvitosti so rešitve, združevanje ustanov ni priporočljivo; z njim bomo
morda dosegli kratkotrajne finančne učinke, a hkrati bomo zaustavili razvoj ali ga celo vrnili v čas
izpred 40-tih let. Kriza je celo priložnost in motiv, ko je treba izobraževanju in raziskovanju dati celo
več in ne manj podpore.
Predstavniki nevladnih združenj za izobraževanje odraslih vas zato prosimo, spoštovani gospod
minister, za srečanje z vami, da skupaj razmislimo o zgoraj navedenih dejstvih in vprašanjih. Ne
nazadnje imamo vsi historično obvezo do vseh, ki so svoje napore vložili v nastanek, rast in
samostojnost Andragoškega centra Slovenije in v to, da je slovensko izobraževanje odraslih postalo
zgled mnogim državam.
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