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UdeleZba prebivalcev Slovenije v
izobra.Zevanju odraslih 2001
Andragoski center Republike Slovenije
Publikacijo je izdal Andragoski center
Republike Slovenije v zbirki Studije in
raziskave, ze desete v tern nizu.
Nastala je na temelju raziskave, ki so jo
opravili strokovnjaki Andragoskega centra
Slovenije, in s podporo drugih, ki so to
raziskavo (tudi financno) omogocili. V
raziskovalnem timu Andragoskega centra so
bili dr. Vida A. Mohorcic Spolar, dr. Angelca
Ivancic, mag. Jasmina Mirceva, mag. Ester
Mozina, mag. Zvonka Pangerc Pahernik,
mag. Tanja Vilic Klenovsek in mladi
raziskovalec Marko Radovan. Pri zasnovi
metodoloskega instrumentarija in izvedbi
raziskave so sodelovali tudi zunanji sodelavci,
predvsem medotologi in tuji eksperti, ki so
obogatili sestavo publikacije.
Raziskava, ki je hila opravljena v Sloveniji, je
del mednarodne raziskave in pomemben
prispevek k razvoju izobrazevanja odraslih v
Sloveniji, se posebej, ker je narejena casovna
in
mednarodna
primerjava.
Taksna
primerjava omogoca ugotavljanje razvoja na
ozji nacionalni ravni in sprotno primerjanje
ter tudi preverjanje v sirsem mednarodnem
okolju. Pri tern je bila uporabljena
mednarodna metodologija z manjsimi priJagoditvarni posameznim nacionalnim sistemom. Raziskava je bila izjemno obsezna
in zahtevna, saj je bilo anketiranih 2558
odraslih oseb, in temu primerno obsezna in
zahtevna je bila tudi obdelava podatkov.
Analiza podatkov je podprta z graficnimi

prikazi in kakovostnimi interpretacijami, prav
zaradi tegaje njen prispevek nedvomen; prvic
imamo na voljo celovit vpogled v
preucevanje stanja vkljucenosti odraslih v
izobrazevanje, ki ne temelji zgolj na
kvantitativnih podatkih, pridobljenih na
osnovi institucionalnega in najveckrat tudi
obveznega zbiranja podatkov, temvec neposredno iz "prve roke" oziroma od velikega
stevila odraslih prebivalcev Slovenije osebno,
kar daje raziskavi posebno vrednost. Namen
projekta je namrec bil ta, da rekonstruira
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pojavnost izobrazevanja odraslih, njegovo
vsebino, oblike, organiziranost, deterrniniranost, razlike in razvojne trende v razlicnih
casovnih obdobjih v sklopu nacionalnega in
rnednarodnega konteksta. Iz vsega navedenega izhaja, da je celotna raziskava, ki je
ovrednotena v tern koncnern porocilu, nedvornen prispevek k andragoski, socioloski,
ekonornski, organizacijski in psiholoski
znanosti: izobrazevanje odraslih je osvetlila
iz povsern novega zornega kota in rnu dala
novo kakovost, ki se odraza v zadovoljevanju
potreb po znanju ne glede na obliko
organiziranosti izobrazevanja.
Podobna raziskava je ze bila opravljena leta
1987 v okviru Slovenskegajavnega rnnenja in
obdelana v raziskavi "Odrasli prebivalci Slovenije v izobrazevanju" (Jelenc, 1987),
vendar je bila zaradi vkljucenosti v druge
raziskovalne okvire ornejena po obsegu in
vzorcu prebivalstva. Toda prav ta raziskavaje
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pdkrajsane, pa ve,lja, da klynb relati:vno
ngodnejsim -rezultaton1 se bolj zaosta;jajo ,
za prvimi (starej'si, slabse izobraze-ni ).
Ugotovljena Je ljlbc~~;tl'a rast deleza tistih,
-ki b1 se :Zt?leli tzo'bra:Zevat:i, kar je
pomeiJ!l:ben pozttivn;i premik

spodbudila vkljucevanje podobnih vprasanj
tudi v zdajsnjo raziskavo in je bilo zato
rnogoce narediti tudi longitudinalno casovno
prirnerjavo. V raziskavi iz leta 1998 se
participacija v izobrazevanju steje kot sodelovanje odraslih v organiziranih ucnih
dogodkih, ki trajajo vee kot pet ur na leto ne
glede na podrocje izobrazevanja in forrnalnost ali neforrnalnost izobrazevanja. Kljub
ternu, da niso bile vkljucene nekatere sestavine ucenja in inforrniranja odraslih
(poljudno-znanstvene, dnevno-inforrnativne
oddaje, clanki ipd.), je s to raziskavo vendarle
bila dosezena sirsa opredelitev izobrazevanja
odraslih v srnislu vsezivljenskega ucenja in
zadovoljevanja izobrazevalnih potreb po razlicnih poteh, saj se tako pojavna kot
terrninoloska forrnaliziranost in neforrnaliziranost izobrazevanja izenacujeta in zlivata v
ucenje, le rnotivi in potrebe so razlicni in v
tern primeru tudi edini pornernbni.
Ugotovljeno je bilo tudi, da so odrasle najbolj
zanirnale vsebine s podrocja druzbenih,
poslovnih ved in prava, najrnanj sta jih
zanirnala krnetijstvo in veterina. Vecjih razlik
pri spolu ni bilo, zanirnivo paje, da nizja, kot
je izobrazba, pogostejse so odlocitve za bolj
prakticno usrnerjeno izobrazevanje. Pri zaposlenih prevladujejo vsebine strokovnega
znacaja, pri brezposelnih pa socialnega
znacaja. Prevladujejo krajsi prograrni neforrnalnega izobrazevanja, forrnalnega izobrazevanja pa se udelezujejo pretezno rnlajsi
prebivalci. Po narnenu izobrazevanja prevladujejo prograrni izobrazevanja za potrebe
dela. Ugotovljena je tudi relativno visoka
uporabnost znanja.
Glede na to, da raziskava predstavlja doslej
najcelovitejso prirnerjalno analiza participacije odraslih v izobrazevanju tako na nacionalni kot tudi na rnednarodni ravni, saj je
zajela 10,3 odstotka svetovnega prebivalstva,
starega od 16 do 65 let, je vrednost te
raziskave se toliko vecja, ker pridobJjeni
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podatki in njihova obdelava ter medsebojna
in tudi mednarodna primerjava prispevajo k
izboljsanju prakse izobrazevanja prebivalstva
v slovenski druzbi, prispevajo k razvoju
celotnega sistema izobrazevanja odraslih v
Sloveniji in seveda tudi k razvoju andragoskih, socioloskih, organizacijskih, ekonomskih in psiholoskih teorij na tern podrocju. Publikacijo je vsekakor potrebno prebrati, saj je dobrodosel pripomocek za vse, ki
se ukvarjajo z izobrazevanjem odraslih; v njej
je mogoce najti nekatere predloge za
spodbujanje in povecanje dostopnosti
izobrazevanja in ucenja odraslih prebivalcev
Slovenije.
Dr. Slavica Cernosa

