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AKTIVNO STARANJE 

IZOBRAŽEVANJE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU 

Izobraževanj odraslih 

 

 

V četrtek 20. novembra 2013 je v prostorih Austria Trend Hotela v Ljubljani potekal 

Letni posvet o izobraževanju odraslih, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije ob 

podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Do sedaj najbolj obiskan posvet, s kar 

300 udeleženci s področja izobraževanja odraslih in drugih, je postregel z veliko 

informacijami o novih evropskih finančnih perspektivah, nacionalnem programu 

izobraževanja odraslih in projektih vseživljenjskega učenja. 

Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih je Državni zbor z veliko 

večino sprejel že oktobra letos kot eden temeljnih dokumentov, ki določa javni interes na 

področju izobraževanja, usposabljanja in informiranja odraslih. Cilji in usmeritve resolucije so 

usmerjeni k povečanju dostopnosti do izobraževanja, promoviranju kulture vseživljenjskega 

učenja ter širjenju javne mreže izobraževanja odraslih. Zanimiv je podatek, ki so ga 

posredovali iz Direktorata za srednje in visoko šolstvo ter izobraževanja odraslih, po katerem 

Slovenija dosega zavidljive rezultate in se po odstotku vključenosti odraslih v izobraževanju 

uvršča v sam evropski vrh. Sicer je vzpodbudo slišati takšen podatek, ki pa nam sicer malo 

pove o tem, kako pa je s tistimi odraslimi, še posebej starejšimi odraslimi, ki niso vključeni? 

Slednje je ravno težava, ki jo naslavlja ZDUS-ov projekt MATURE – Naj bo izobraževanje 

starejših odraslih koristno, pomembno in mikavno. Partner na projektu Univerza v Leicestru 

s svojimi strokovnjaki, profesorji s področja vseživljenjskega učenja ugotavlja, da je po 

ocenah v državah EU najmanj eden od 25 starejših v starosti 65 let in več vključenih v 

izobraževanje ali usposabljanje oziroma 24 od 25 starejših ni vključeno v nobeno vrsto 

izobraževanja ali usposabljanja. Zopet se poraja vprašanje: Kdo se ukvarja z njimi? Kdo 

pozna njihove potrebe? Zato je projekt MATURE pomemben, saj se osredotoča na ranljive 

skupine starejših, ki zaradi socialnih, ekonomskih, vedenjskih in kulturnih razlogov nimajo 

priložnost, da bi spoznali prednosti učenja in izobraževanja. Projekt bo opozoril na to 

problematiko s preizkušanjem izobraževalnih modelov, ki bodo izzvali vse izobraževalce 

starejših (profesionalne in prostovoljce), da pri svojem delu razmislijo o načinih, kako 

pritegniti te ranljive skupine. MATURE zagovarja stališče, da imajo pomembno vlogo pri tem 

posredne organizacije, ki so vezni člen med ranljivimi skupinami in izobraževalnimi 

institucijami. ZDUS s svojimi društvi je ravno to – posrednik, saj so prostovoljci v DU tisti, ki 

imajo stik s starejšimi. ZDUS-ova vloga pa je, da izobraževalce svojih DU opremi z »orodji«, 

ki jim bodo olajšala delo s temi starejšimi, da jim bodo znali predstaviti prednosti učenja za 

vseživljenjske spretnosti, učenje za čim daljše ohranjanje samostojnosti, za bolj zdravo in 

aktivno staranje. 

 

 

 

http://pro.acs.si/lp2013/
http://www.acs.si/
http://www.zdus-zveza.si/mature
http://www.zdus-zveza.si/mature
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Na posvetu je bilo večkrat omenjeno, da se prednosti izobraževanja za posameznika kažejo 

v zmanjševanju socialne izključenosti, boljšemu psihofizičnemu počutju, medtem ko 

vlaganje države v izobraževalne programe in programe usposabljanja lahko pripomore k 

preseganju gospodarske krize in uveljavljanju trajnostnega razvoja. Slednje je tudi eno 

izmed izhodišč enajstih tematskih aktivnosti nove finančne perspektive Evropskih socialnih 

skladov za programsko obdobje 2014-2020. Na posvetu je bil govornik tudi Minister za 

izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, ki je vse organizacije pozval k čim 

učinkovitejšem črpanju evropskih sredstev. Na ZDUS-u trenutno izvajamo šest evropskih 

projektov s katerimi prispevamo svoj delež k doseganju tematskih ciljev Evropske 

kohezijske politike: 

 program Vseživljenjsko učenje: MATURE – Naj bo učenje starejših odraslih koristno, 

pomembno in mikavno in MyStory - ustvarjanje medgeneracijskega okolja za 

učenje, ki temelji na IKT, 

  program Centralna Evropa: HELPS – izboljšanje bivanja starejših, 

 program AAL: projekt SAAPHO - varno staranje s pomočjo modernih informacijskih 

tehnologij in iCARER – IKT platforma za neformalne oskrbovalce starejših, 

 program IPA: NetAGE - podporna mreža za kakovostno staranje. 

 

Zapisala D.L. 

22. 11. 2013 

 

http://www.zdus-zveza.si/mature
http://www.zdus-zveza.si/mystory
http://www.zdus-zveza.si/mystory
http://www.zdus-zveza.si/helps
http://www.zdus-zveza.si/icarer

