Ljubljana, 12. Aprila 2011
Spoštovani,
Nacionalna strokovna skupina za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS je konec
marca dala v javno razpravo dokument Bela knjiga (BK) o vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji. Za pripravo BK je bilo imenovanih 12 področnih skupin (PSS), med njimi tudi PSS za
izobraževanje odraslih. Pregled delovnih skupin najdete v poglavju PSS, predložene rešitve
na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja pa v poglavju REŠITVE. Elektronski naslov,
kjer si je mogoče dokument v celoti ogledati je http://www.belaknjiga2011.si/
Javna razprava bo potekala v aprilu in maju, pripombe k predloženim rešitvam pa se lahko
sporoči le do 30. 04. 2011 na elektronski naslov info@belaknjiga2011.si.
V Andragoškem društvu Slovenije (ADS) smo se odločili, da organiziramo skupno strokovno
razpravo, ugotovitve iz te razprave pa predložimo predlagateljem. Ker je rok za sporočanje
stališč in pripomb kratek, smo za razpravo določili
četrtek, 21. april 2011
Razprava bo potekala v sejni sobi Andragoškega centra Slovenije in jo bomo začeli ob 14.30
uri, predvidevamo, da bo trajala 1.5 do 2. uri.
Menimo, da je reagiranje na predloženi dokument potrebno. To je spet ena od možnosti, da
se zavzamemo za spremembe v vzgoji in izobraževanju, ki so nedvomno potrebne, a jih
pedagoška struktura za zdaj še ni pripravljena priznati in sprejeti, kot bomo videli iz
predloženega dokumenta. Za primer navajamo citat, ki zgovorno potrjuje, kako si
predlagatelji BK zamišljajo izobraževanje odraslih.
Poglavje: 2. Splošni cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
»Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika (ne glede
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, svetovnonazorsko
pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo) ter nudenje ustrezne pomoči in spodbud
posameznikom oz. skupinam:
- priseljencev,
- ki prihajajo iz socialno in kulturno manj spodbudnega okolja,
- s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi,
- odraslih.

Vir: Bela knjiga, Načela, splošni cilji, izzivi in strateške usmeritve
Predlagatelji torej prištevajo odrasle med družbeno obrobne skupine kot so priseljenci,
osebe s posebnimi potrebami, osebe, ki prihajajo iz socialno in kulturno manj
spodbudnega okolja ipd. Že samo to pove dovolj, na glede na to, da je izobraževanju
odraslih namenjeno (le) posebno poglavje, ali prav zato. Pri pripravi na razpravo si
oglejte vsa poglavja (z izjemo tistega za vrtce), to so za osnovno šolo, gimnazije,
poklicno izobraževanje, za načela v vzgoji in izobraževanju, za osebe s posebnimi
potrebami, za zasebno šolstvo, za šolstvo narodnosti, za izobraževanje pedagoških
delavcev in njihov profesionalni razvoj, za jezik v izobraževanju in za finance in
regionalizacijo ter tudi za izobraževanje odraslih. Videli boste, kje in kako nas
predlagatelji vidijo v vzgoji in izobraževanju.
Za razpravo vnaprej pripravite vaša stališča, pripombe in predloge. Če boste uspeli, nam jih
pošljite vnaprej, da bomo laže organizirali razpravo in da bomo bolj racionalno izrabili čas, ki
nam bo na voljo za razpravo; v razpravi jih boste predstavili in utemeljili na kratko. Stališča in
predloge bomo združili in jih posredovali pripravljalcem Bele knjige. Na koncu sestanka
bomo pregledali in potrdili, a katerimi stališči, pripombami in predlogi se strinjamo, s
katerimi pa morebiti ne. Vaše pisne prispevke pošljite vnaprej na naslov:
natalija.zalec@acs.si
Razmišljanje, »pa saj ne bo nič pomagalo«, ni umestno. Naša stališča moramo sporočati ob
vsaki priložnosti. Potrebno je biti potrpežljiv in vztrajen!
Člane ADS vabimo po končani razpravi, da se nam pridružijo še na letni skupščini ADS, na
kateri bomo ocenili opravljano delo v l. 2010 in sprejeli program dela za l. 2011 ter se na
kratko pogovorili še o kaki aktualni temi.
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