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Akcijski načrt za povečano vlogo izobraževalcev odraslih  

pri ozaveščanju za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje 

 

 
Akcija 1 – Strokovni vidik: Okrepiti strokovno usposobljenost izobraževalcev odraslih 

za izvajanje nalog, povezanih z ozaveščanjem za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko 
učenje. 

Kratkoročni cilj: Opredeliti kompetence, ki jih izobraževalci odraslih in drugi strokovnjaki 
na tem področju potrebujejo, zato da lahko uspešno sodelujejo v procesu ozaveščanja za 
izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje – v skladu z opredelitvijo prioritetnih področij 
(delo, osebni razvoj, dejavno državljanstvo …) ter ciljnih skupin, določenih v razvojnih 
dokumentih. 

Dolgoročni cilj: Oblikovati sklop usposabljanj za pridobitev in stalno nadgradnjo 
opredeljenih kompetenc. 

Ozadje: Izobraževalci odraslih delujejo v različnih vlogah (kot učitelji, mentorji, organizatorji, 
svetovalci …). Poleg temeljnih znanj, ki jih pridobijo s pedagoško-andragoško izobrazbo, se 
za uspešno izvajanje teh vlog nenehno usposabljajo. Med njihovimi strokovnimi nalogami je 
tudi ozaveščanje za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje, ki zadeva doseganje 
ciljnih skupin, njihovo pritegnitev v izobraževanje, nudenje ustrezne svetovalne in 
informacijske podpore, nastopanje v medijih ter v širši javnosti in podobno, kar vse zahteva 
specifična znanja in spretnosti. 

 

Akcija 2 – Ambasadorski vidik: Okrepiti ambasadorsko vlogo izobraževalcev 

odraslih, ki so praviloma tudi sami primeri učečih se posameznikov, in jih vključiti v institut 
dobitnikov priznanj za promocijo učenja in znanja ter v Forum učečih se. 

Kratkoročni cilj: Institut Priznanj ACS razširiti tako, da bo dodana kategorija uspešnih 
izobraževalcev odraslih, ki s svojim strokovnim delom, vseživljenjskim učenjem in z 
osebnim zgledom prispevajo k ozaveščanju za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko 
učenje.  

Dolgoročni cilj: Oblikovati nabor obveznih in zaželenih kriterijev, ki naj jih izpolnjujejo 
izobraževalci odraslih, zato da pridobijo naziv 'ambasadorja vseživljenjskega učenja' in v tej 
vlogi tudi uspešno delujejo, ter zasnovati sklop usposabljanj, ki omogočajo uspešno 
izvajanje te vloge.  

Ozadje: Institut 'ambasador vseživljenjskega učenja' se uveljavlja kot eden 
najučinkovitejših instrumentov v procesih ozaveščanja. Osebni zgled, ki omogoča 
identifikacijo, je najprepričljivejši način pridobivanja sledilcev, saj v resničnem življenju 
odraža učinke izobraževanja in učenja.  
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Akcija 3 – Zagovorniški vidik: Z ustreznim usposabljanjem okrepiti zagovorniško 

vlogo izobraževalcev odraslih, zato da bodo lahko odigrali podporno vlogo pri uveljavljanju 
pravic učečih se.  

Kratkoročni cilj: Opredeliti možne načine delovanja izobraževalcev odraslih v vlogi 
zagovornikov (lobistov).  

Dolgoročni cilj: Predstavnike izobraževalcev odraslih vključiti v Forum učečih se, kjer 
skupaj s slednjimi opredeljujejo aktualna vprašanja in izzive na ravni stroke, prakse in 
politike (večresorske, nacionalne in lokalne, tudi na ravni EU – Interesna skupina za 
vseživljenjsko učenje) ter si prizadevajo za njihovo reševanje. 

Ozadje: Forum učečih se je bil ustanovljen v začetku leta 2016 kot skupina, ki naj omogoča 
druženje in sodelovanje učečih se ter strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Forum 
učečih se je po vsebinski plati umeščen v projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU). 
Njegov namen je, da se udeleženci povezujejo, oblikujejo skupne kratko- in dolgoročne 
cilje, razpravljajo o pomembnih aktualnih temah v izobraževanju odraslih, (se) usposabljajo 
ter delujejo kot zagovorniki in spodbujevalci izobraževanja odraslih in vseživljenjskega 
učenja, in sicer na politični ravni (evropski, nacionalni in lokalni), v stroki in praksi, v odnosih 
z mediji ter najširšo javnostjo. 

 

Akcija 4 – Izmenjava izkušenj in medsebojno učenje: Z možnostmi izmenjave 

znanj, izkušenj, primerov dobre prakse ter novih zamisli nadgrajevati znanje in spretnosti 
izobraževalcev odraslih, ki jih potrebujejo pri izvajanju nalog ozaveščanja javnosti.  

Kratkoročni cilj: Izpostaviti temo (Vloga izobraževalcev odraslih pri ozaveščanju za 
izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje) na slovenskem delu e-Platforme za 
izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) s spletnim dnevnikom ter spodbujanjem 
izobraževalcev, da komentirajo in/ali svoje poglede predstavijo v lastnem spletnem 
dnevniku. 

Dolgoročni cilj: Oblikovanje zasebne skupnosti izobraževalcev odraslih na temo Vloga 
izobraževalcev odraslih pri ozaveščanju za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje, 
ki bi s komentarji in novimi prispevki spodbujala izmenjavo in medsebojno učenje na tem 
področju. 

Ozadje: EPALE se že drugo leto zapored uveljavlja kot mesto srečevanja in izmenjevanja, 
namenjeno izobraževalcem odraslih. Na platformi so objavljene novice, dogodki, viri in 
spletni dnevniki na različne teme, ni pa še oblikovana skupnost, ki bi redno razpravljala o 
določeni temi. Izobraževalci odraslih kot strokovnjaki, ambasadorji, zagovorniki in učenju 
predani posamezniki bi lahko zasebno skupnost v EPALE izkoristili kot priložnost za 
razpravo o svoji ozaveščevalni vlogi. 

 

 

Delovna skupina TVU/EPUO na ACS 

Ljubljana, oktober 2016 


