
Letni posvet o izobraževanju odraslih, 26. november 2014 

V novembru 2014 se je v Ljubljani odvijal Letni posvet o izobraževanju odraslih. Predstavljene so bile 

teme, vedno aktualne za področje izobraževanja odraslih (IO): uresničevanje Resolucije o 

Nacionalnem programu IO za naslednje obdobje, normativi v IO ter finančni vidiki IO, udeleženci 

posveta pa so bili seznanjeni tudi z nekaterimi novostmi za letošnje leto. 

Z vidika projekta Career je bila zanimiva predvsem panelna razprava o vseživljenjski karierni 

orientaciji in svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih ob koncu posveta. 

Zaključna razprava je bila namenjena predstavitvi urejenosti področja vseživljenjske karierne 

orientacije (VKO) v Sloveniji, kjer so svoje poglede in izkušnje s tem področjem razgrnili strokovnjaki 

iz različnih inštitucij: Andragoškega centra RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda RS za zaposlovanje, Centra 

RS za poklicno izobraževanje ter Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Govorci so 

predstavili predvsem ključne dosežke teh dveh področij ter specifike dejavnosti z vidika posamezne 

od inštitucij, ki v VKO ter svetovalno dejavnost vstopajo na različnih točkah in v različnih kontekstih, 

ovire, na katere največkrat naletijo, in izzive, s katerimi se srečujejo, na teh področjih, ter načrte za 

nadaljnji razvoj področja/ij.  

Med drugim je bilo izpostavljeno, da se pri VKO in svetovanju zasledujejo ključni cilji: pomoč pri 

vključevanju v izobraževanje, pomoč pri organiziranju v procesu izobraževanja ter svetovanje za 

vrednotenje znanja in kompetenc. V zadnjih 15 letih je bilo v to področje vloženega veliko truda, 

znanja in sredstev, zaradi tega je bilo posebej poudarjeno, da je zelo pomembno, da se svetovalna 

dejavnost v IO ohrani dostopna in brezplačna za vse kot doslej. V zadnjem času je bilo zabeleženih 

več svetovanj za zaposlitev kot za izobraževanje, kar je posledica razmer na trgu dela. Izpostavljeno je 

bilo, da so poleg mest, kjer se lahko odrasli oglasijo osebno za svetovanje, na voljo tudi orodja za ti 

dve področji (spletni portali, programi…), ki se neprestano razvijajo in nadgrajujejo. Pri svetovanju se 

skuša doseči čim več različnih ciljnih skupin odraslih. Izpostavljena je bila težava, da so nekatera 

področja svetovanja trenutno odvisna od evropskih strukturnih skladov, zato je njihovo financiranje v 

prihodnosti negotovo.  

Prednost svetovanja na področju IO v Sloveniji je relativno dobra regionalna pokritost in s tem 

zagotovljena relativno velika dostopnost svetovanja vsem, v prihodnje pa bi bile potrebne predvsem 

še neodvisne evalvacije o tem, kako svetovalne storitve ocenjujejo uporabniki, deležniki in druge 

organizacije za IO. 

Ob zaključku panelne razprave je bil z vidika projekta Career zanimiv tudi odziv iz publike, v katerem 

je dr. Zoran Jelenc povedal, da je nastala pri uvedbi pojma vseživljenjska karierna orientacija (ter še 

nekaterih drugih, s tem področjem povezanih pojmov) v slovenski prostor terminološka zadrega, saj 

se del slovenskih strokovnjakov s področja IO s predlaganim izrazom ni strinjal. Podobno, vendar z 

drugačnimi argumenti, kot je to izpostavil dr. Jelenc, so na težave s tem terminom pokazali tudi 

nekateri izsledki projekta Career. 
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