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 1. mednarodna konferenca »Gradimo mostove v izobraževanju odraslih« 

Pred razpadom Jugoslavije in tragično vojno smo uspešno sodelovali številni pedagogi in andragogi iz 
vse Jugoslavije, na srečanjih  razpravljali, izmenjevali znanja in izkušnje, se drug od drugega učili. 
Andragoško društvo Slovenije je bilo tudi  takrat pobudnik in povezovalni člen, saj so podobna 
društva za izobraževanje odraslih  delovala v vseh republikah nekdanje Jugoslavije. Zelo dobre stike 
so imele tudi fakultete in inštituti ter raziskovalne ustanove za pedagogiko in andragogiko. 
Morda ni naključje, da smo prav v Andragoškem društvu obudili idejo,  da se ponovno srečamo tisti, 
ki se v državah – naslednicah nekdanjih republik Jugoslavije ukvarjamo z izobraževanjem odraslih. 
Tako smo v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in nekaterimi društvi in zvezami za 
izobraževanje odraslih ter ob podpori Ministrstva za znanost, šolstvo in šport, lansko leto decembra 
Slovenci  organizirali prvo srečanje v Ljubljani. V vseh  državah –naslednicah so se navdušeno odzvali 
na naše vabilo predstavniki zvez in društev za izobraževanje odraslih ter profesorji in strokovnjaki iz 
fakultet ter inštitutov.  
 Prišle so delegacije iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Kosova in Črne gore. Zbrani 
strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih, andragogi, univerzitetni profesorji, teoretiki in praktiki 
smo razpravljali o novostih, izkušnjah, slabih in dobrih praksah v izobraževanju odraslih, zakonodaji, 
problemih ter idejah in rešitvah. Dva dneva sta bila premalo za vse, kar smo si želeli povedati, ko smo 
drug drugega seznanjali s sistemom izobraževanja odraslih v svojih državah, z zakonodajo, projekti  in 
načrti … Ugotovili smo, da imamo veliko skupnega v izobraževanju in sklenili, da mora postati 
srečanje andragogov in izobraževalcev odraslih iz držav naslednic  nekdanje Jugoslavije  tradicionalna  
priložnost za ponovno sodelovanje, izmenjavo znanja, skupne projekte… 
Ocenili smo,  da je simbolika mostov, ki povezujejo, ne pa razdvajajo, tako močna, da smo se 

dogovorili za naslednje srečanje v Mostarju v Bosni in Hercegovini.  

»Od vsega kar človek dela, 
ni ničesar bolj pomembnega kot gradnja mostov…« Ivo Andrić 

21.in 22. oktober 2016, Emaus center Mostar, Bosna in Hercegovina,  
2. mednarodna konferenca »Gradimo mostove v izobraževanju odraslih« 
 
Konec meseca septembra smo  prejeli vabilo na konferenco Gradimo mostove v izobraževanju 

odraslih v Mostarju. Ideja ne bo le muha enodnevnica , obrodila je sadove. Dve članici Andragoškega 

društva Slovenije in trije zaposleni iz Andragoškega centra Slovenije smo bili v slovenski delegaciji. 

Ester Možina in Darijan Novak iz Andragoškega centra sta pripravila in na posvetu izpeljala delavnico 

o spretnostih odraslih ter predstavila nekatere izsledke raziskave PIAC in pripravo strategije razvoja in 

uporabe spretnosti, ki poteka v Sloveniji pod okriljem OECD. 

Koktejl dobrodošlice v muzeju Stari most v Mostarju letos oktobra  je bil prisrčen ob ponovnem 
snidenju zbranih strokovnjakov, teoretikov  in praktikov  s področja izobraževanja odraslih iz vseh 
bivših republik nekdanje skupne države. Na konferenci v BIH so bili ves čas prisotni ministri sedmih 
kantonov in minister za civilne posle BIH. 
Ponovno je imela odličen prispevek prof. dr. Katarina Popović, generalna sekretarka ICAE 

(International Council for Adult Education ), strokoven in kritičen globalen pogled na probleme in 

izzive v izobraževanju odraslih. Zamislili smo se ob njenem mnenju, da je OECD obsedla agenda z 

veščinami ( skills), da je nevarnost, da se ujamemo v zanko merjenj in prevladujoče mnenje, da naj 

izobražujemo zgolj za trg dela, pozabimo pa na človečnost in demokracijo. Čeprav v izobraževanju 

odraslih ne bi smeli zapostaviti nikogar, je zaskrbljujoč podatek, da je tri milijarde odraslih 

funkcionalno nepismenih. Na globalni ravni se ignorirajo rezultati raziskovanj in primeri dobrih praks, 



če to ni v interesu  vpliva kapitala. Izobraževanje odraslih je zelo močan instrument za razvoj družbe 

in posameznika in  brez večjih vlaganj države v izobraževanje se ne moremo približati razvojnim 

ciljem in bolj  kakovostnemu  življenju v skupnosti. 

Poleg strokovnih prispevkov smo si udeleženci izmenjali znanja in izkušnje na delavnicah, kjer smo 

razpravljali o aktualnih problemih in izzivih v izobraževanju odraslih, kot je implementacija koncepta 

vseživljenjskega učenja v družbo, kompetence odraslih, standardi v izobraževanju odraslih, 

profesionalizacija izobraževalca odraslih … 

Konferenca je bila odlično organizirana in izvedena, gostitelji z direktorjem DVV international- Urada 

za Bosno in Hercegovino dr. Emirjem Avdagićem pa so presegli naša pričakovanja z gostoljubnostjo in 

prizadevanji, tako da smo se vsi počutili resnično sprejeti. Prihodnje srečanje v glavnem mestu 

Makedonije bo že tradicionalno, leta 2018 pa bo gostiteljica naših mostov Hrvaška. 

Zgodba z gradnjo mostov v izobraževanju odraslih se bo nadaljevala tudi v prihodnje.  
V Andragoškem društvu Slovenije upamo, da se nam bodo, poleg Andragoškega centra Slovenije,  pri 

prečkanju teh mostov  v prihodnje pridružila še ostala društva in zveze za izobraževanje odraslih in da 

bo smiselnost tovrstnih povezav in sodelovanja podpiralo tudi naše  Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. 

Naj zaključim z mislijo iz govora Susanne Matis, predstavnice iz ambasade ZR Nemčije v BIH: 
»…nekateri mostovi so iz kamna, drugi iz betona, so pa tudi mostovi, ki so iz idej, projektov in 
sodelovanja…«  
Mi po teh mostovih že hodimo, naj se nam pridružijo tudi drugi. 

 

Ida Srebotnik, predsednica ADS 

 


