Slavnostni nagovor državnega sekretarja, gospoda Aljuša Pertinača, na
Nacionalnem odprtju TVU 2013, 10. maja v Novi Gorici:
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letošnji festival učenja, ki bo z več tisoč brezplačnimi dogodki po vsej Sloveniji trajal
več kot zgolj en teden, bo tudi tokrat v različnih slovenskih mestih osvetlil razsežnosti
in pomen izobraževanja in učenja v vseh življenjskih obdobjih. Prireditev, ki jo s
številnimi sodelujočimi pripravlja in koordinira Andragoški center Slovenije, je lep
primer, kako je s sodelovanjem številnih deležnikov mogoče pripraviti izjemno in
široko zasnovano prireditev, ki seže do najširšega kroga državljank in državljanov.
Odprta vrata prizorišč po vsej državi ter zgledi uspešnih učečih se posameznikov,
skupin in podjetij, privabljajo vse, ki se zavedajo pomena znanja in si zanj vse
življenje prizadevajo.
Prireditev opogumlja in morda ponudi kakšno rešitev tudi posameznikom, ki so
zgodaj opustili šolanje, tistim ki niso dosegli želene ravni izobrazbe ali nimajo dovolj
temeljnih ali poklicnih kompetenc, zaradi česar jih sedanja ekonomska kriza in
morebitna izguba zaposlitve še posebej pestita. V Tednu vseživljenjskega učenja
najdejo vsebine in priložnosti tudi vsi, ki so delovno aktivno obdobje že zaključili, a si
želijo z učenjem zagotoviti kakovostno in dejavno staranje. Z veseljem lahko
ugotavljamo, da se prav na tem področju vse pogosteje v procesih učenja vzpostavlja
medgeneracijsko sodelovanje, tako da prihaja do predajanja znanja in veščin med
generacijami.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport že od leta 1996 dejavno sodeluje pri
pripravi Tedna vseživljenjskega učenja in
ga delno finančno podpira, saj
prepoznavamo njegov pomen in vlogo tudi pri uveljavljanju Strategije
vseživljenjskega učenja in uresničevanju ciljev nacionalnega programa izobraževanja
odraslih.

Zagotovo tudi dogodki kot je ta, prispevajo k temu, da Slovenija z doseženim
kazalnikom »stopnja vključenosti odraslih« starih od 25 do 64 let v vseživljenjskem
učenju, zaseda zavidljivo visoko mesto med državami Evropske unije. Slednje
dokazuje, da smo v precejšnji meri zavezani učenju na različnih ravneh in oblikah, od
formalnega do neformalnega izobraževanja in usposabljanja do priložnostnega
učenja. Hkrati se zavedamo, da ostaja na vseh teh področjih še mnogo izzivov, ki
smo jih zapisali v nastajajočo Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja
odraslih (ReNPIO) za obdobje od leta 2013 do 2020.
Letni programi izobraževanja odraslih, ki določajo prioritete na letni ravni, namenjajo
posebno pozornost in finančna sredstva promocijski in animacijski dejavnosti, v
okviru katere je najvidnejši projekt prav Teden vseživljenjskega učenja. Z
zadovoljstvom povem, da je naše ministrstvo sredstva za ta namen v zadnjih dveh
letih povečalo.
K uresničevanju slogana Tedna vseživljenjskega učenja, 'Slovenija, učeča se dežela',
bo letos prispevala tudi Parada učenja, ki je nekakšna nadgradnja projekta Tedna
vseživljenjskega učenja, in bo v sedmih krajih promovirala primere dobre prakse.
Tudi na ta način se Slovenija odziva na prizadevanja Evropske komisije, ki je konec
leta 2011 sprejela prenovljeni Evropski program za učenje odraslih za obdobje 2012
do 2014. Za njegovo uresničevanje je Evropska komisija države članice zaprosila za
imenovanje nacionalnih koordinatorjev. V Sloveniji smo nalogo zaupali
Andragoškemu centru Slovenije s promoviranjem primerov dobre prakse, ki jih je v
izobraževanju odraslih veliko. Z veseljem ugotavljam, da svojo nalogo izvrstno
opravljajo.
Danes smo se torej zbrali v izobraževalni sredini, ki zgledno povezuje mlade in
odrasle, teorijo in prakso, izobraževalno sfero in njeno širše okolje. Soorganizator
odprtja Tedna vseživljenjskega učenja, Ljudska univerza Nova Gorica, je k letošnjem
festivalu učenja pritegnila na desetine partnerjev, Mestno občino Nova Gorica in
sosednje občine, medije, predvsem pa množico učenju zavezanih posameznikov.
V imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izrekam priznanje zaposlenim
in sodelavcem Ljudske univerze Nova Gorica in Andragoškega centra Slovenije, ki so
soustvarjalci te nacionalne prireditve ter več kot tisoč prirediteljem po vsej državi, ki
so zaslužni za to, da bo program Tedna vseživljenjskega učenja vsebinsko bogat.
Seveda pa želim, da uspešno izvedete preko 7.000 dogodkov, ki naj pritegnejo čim
več obiskovalk in obiskovalcev.
Dovolite mi, da sklenem z mislijo francoskega matematika in fizika Pascala, ki je
nekoč dejal: »Lepše je vedeti nekaj od vsega kot vse vedeti o eni stvari. Ta
univerzalnost znanja je najlepša.«
Aljuš Pertinač, državni sekretar

