SPOROČILA V ZVEZI Z VABILOM NA JAVNO TRIBUNO

Na prošnjo organizatorjev javne tribune z naslovom 'Zavrnitev predloga Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport za združitev Andragoškega centra Slovenije v skupni inštitut za razvoj vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji, so nekateri vabljeni strokovnjaki poslali svoja mnenja in stališča, ki smo jih
pripravili za objavo v skrajšani obliki.
 Dr. Rado Bohinc, Fakulteta za družbene vede UL
Podpiram vaša prizadevanja.
 Dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut, Ljubljana
Z argumenti proti združevanju se strinjam; kar sem prebral, se mi zdi prepričljivo. Norostim se moramo
upirati. Kakorkoli, mislim, da je naša dolžnost, da javno nasprotujemo tistemu, za kar smo prepričani, da
je slabo in škodljivo.
 Dr. Anton Kramberger, Fakulteta za družbene vede UL
Podpiram napovedan odpor obstoječih strokovnih institucij s področja izobraževanja (odraslih) proti
vladnim težnjam njihovega ukinjanja. Čeprav vem, da bi se dalo v obstoječi mreži izobraževanja in
usposabljanja marsikaj izboljšati, ni potrebe po njenem totalnem rušenju, zlasti ne z nedorečenimi,
neprepričljivimi združevalnimi projekti, na primer s predlaganim IBK.
Zaskrbljen sem tudi zaradi podrobnosti, tj. ukinjanja pomembnih točk izobraževalnega polja. Na primer,
ACS je v preteklosti, kljub občasnim težavam, izvedel vrsto razvojno potrebnih, inovativnih posegov na
področju izobraževanja odraslih, vključno s prepotrebnimi evalvacijami raznih novih programov in
projektov učenja (ranljivih skupin odraslih). To vse nam je dvigovalo mednarodni ugled, pomemben v
času, ko se države (vse tudi s težavami) pospešeno primerjajo med seboj, ne samo po vitkosti, ampak
tudi po uspešnosti, ki sloni predvsem na razvejanosti in odpornosti (institucionalnih kapacitet) držav.
Globoko dvomim, da moramo v tej mednarodni družbi vedno znova, iz temnih notranjih nagibov,
prevzemati eksemplarično vlogo ali usodo vajenca, desetnice ali nemaničev. …
Nove podlage pa so krhke, enostranske, neprepričljive in papirnate, ne prepričajo nikogar, ne doma in
še manj drugod. Skratka, neumljivo početje. … Želim vam odmevno javno tribuno.
 Dr. Igor Lukšič, Fakulteta za družbene vede UL
Vašo pobudo in celotno stvar podpiram. Dobro opravite. Obilo žlahtne jeze vam želim in jasno, uspeha.
 Dr. Rastko Močnik, Filozofska fakulteta UL
Podpiram vaša prizadevanja za samostojno in kakovostno delovanje centra. Želim vam uspešno delo in
veliko uspeha pri prizadevanju za avtonomijo,
 Ddr. Barica Požarnik, Filozofska fakulteta UL, v pok.
Ge. Škrinjar sem že pred časom poslala e-mail, v katerem utemeljujem neprimernost združitve ACS z
drugimi inštitucijami.
 Dr. Rudi Rizman, Filozofska fakulteta UL
Želim vam seveda uspeh!
 Dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo, Ljubljana
Iskreno podpiram vaša prizadevanja, da ne pride do predvidenih združevanj.

 Dr. Ivan Svetlik, Fakulteta za družbene vede UL
Podpiram vaša prizadevanja za ohranitev samostojnega Andragoškega centra Slovenije. Menim, da se
pod krinko racionalizacije skriva predvsem težnja po oblikovanju manjšega števila ključnih mest v
sistemu, ki bi jih tako potem laže obvladovala politika. Resnični prihranki, če naj bi ohranili temeljne
funkcije na sedanji ravni, pa bi bili zanemarljivi.
 Dr. Jože Vogrinc, Fakulteta za družbene vede UL
Prepričan sem, da je edino smotrno, da se andragogika še dalje razvija v organizacijski obliki, ki ste si jo
andragogi ustvarili in jo razvijate avtonomno!
 Dr. Pavle Zgaga, Pedagoška akulteta UL
Vsekakor podpiram vašo tribuno in nasprotujem nameravanemu škodljivemu združevanju javnih
zavodov.

