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Vseživljenjsko učenje
Delors (1996, 94) vseživljenjsko učenje opredeli kot vsakdanjo izkušnjo,
ki povezuje formalno in neformalno učenje ter posamezniku pomaga
razviti nove sposobnosti. Čeprav se je pojemvseživljenjsko učenje (angl.
Lifelong Learning ali na kratko kar kot lll) začel množično uporabljati
šele, ko je o njem spregovoril Delors v svojem poročilu, pa Jarvis, Hol-
ford in Griffin (2003, 23–25) opozarjajo, da so učenje, ki poteka celo naše
življenje, omenjali že avtorji pred 2. svetovno vojno – na primer Dewey
leta 1916, Smith 1919, Yeaxlee 1929 (prav tam 23–24).
esae (The European Society od Association Executives) vseživljenj-

sko učenje opredeli z vidika Evropske komisije1 kot dejavnost učenja, ki
poteka celo naše življenje in nam pomaga izboljšati znanje, spretnosti
in zmožnosti, tako z osebnega, družbenega, socialnega in tudi zaposli-
tvenega vidika. In pri tem ni pomembno, ali so ta znanja, spretnosti ali
zmožnosti pridobljena v okviru formalnega (izobraževanje za pridobi-
tev izobrazbe), neformalnega (pridobivanje znanj in spretnosti v okviru
tečajev, seminarjev ipd.) izobraževanja ali priložnostnega učenja (branje
časopisov, gledanje televizije, pogovora s prijatelji ipd.) (prav tam).
Vseživljenjsko učenje postane osnovna sestavina evropskega visoko-

šolskega prostora s Pariškim komunikejem, leta 2001. Omenja ga tudi
Zakon o visokem šolstvu (v nadaljevanju: zvis), ko v 33. a členu štu-
dijske programe za izpopolnjevanje opredeli kot obliko vseživljenjskega
učenja. Velik poudarek vseživljenjskemu učenju je dan v Predlogu re-
solucije o nacionalnem programu visokega šolstva med leti 2011–2020,
kjer se naj bi kot vseživljenjsko učenje izvajali študijski programi, prila-
gojeni zaposlenim študentom.V temprimeru gre seveda za formalno iz-
obraževanje, saj opravljanje študijskih obveznosti vodi k pridobitvi for-
malne izobrazbe. Predlagani nacionalni program pa predvideva, da bi

1. Glej www.esae.org/articles/2007_08_005.pdf.
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visokošolske institucije izvajale tudi druge vrste študijskih programov,
ki bodo uvrščeni v nacionalno ogrodje kvalifikacij, ne bodo pa omogočali
pridobitve ravni izobrazbe.

Ponudba različnih oblik formalnega in neformalnega
izobraževanja
Večina visokošolskih zavodov v Sloveniji je že začela uvajati koncept
vseživljenjskega učenja in ga vgradila bolonjske študijske programe (t. i.
deli študijskih programov) prav tako pa ponujajo izobraževanje kot po-
samezne predmete v študijskih programih. Kot primer urejenosti nava-
jamo urejenost vseživljenjskega učenja na fm. Pravilnik o vseživljenj-
skem izobraževanju2 ureja postopke in pogoje vključevanja v proces vse-
življenjskega izobraževanja. Pravilnik tako opredeljuje formalne oblike
izobraževanja (študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih
programov z javno veljavnostjo) in neformalne oblike izobraževanja (se-
minarji, delavnice, tečaji, posveti in druga izobraževanja, ki v rs nimajo
javne veljave).
Kandidati za vpis v dele študijskih programov se prijavijo skladno z

razpisom za vpis, medtem ko se za kandidate za vpis v posamezne pred-
mete ne pripravlja posebnega razpisa. Nabor predmetov in vsebine so
objavljeni na spletni strani fm. Neformalne oblike se najavi in objavi v
zgibanki in/ali na spletni strani fm.

Udeleženci formalnega izobraževanja – t. i. delov programov, ki skladno
s pravilnikom o vseživljenjskem izobraževanju uspešno opravijo vse z
učnim načrtom predpisane študijske obveznosti, prejmejo potrdilo, ki
je javna listina (str. 18 člen). Na osnovi prejete listine lahko pridobljene
kreditne točke (v nadaljevanju: kt) uveljavljajo v študijskih programih
fm, ali skladno s pravili drugih zavodov v njihovih študijskih progra-
mih (prav tam). Udeleženci posameznih predmetov dobijo potrdilo, ki
ni javna listina, ima pa vse podatke o predmetu, vključno s pridoblje-
nimi kt, ki jih udeleženci lahko uveljavljajo v primeru vpisa v študijski
program.

Udeleženci neformalnega izobraževanja prejmejo potrdilo, ki ni javna
listina. Visokošolski zavod ima možnost ima možnost tudi tako prido-
bljena znanja priznavati, vendar se na tem področju v Sloveniji obliku-
jejo šele prvi primeri prakse.

2. Glej http://www.fm-kp.si/Files/Izobrazevanje/Pravilniki/pravilnik_vzi_splet
.pdf.
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Priznavanje znanj in spretnosti – vrednotenje znanja

Memorandum Evropske unije o vseživljenjskem učenju med ključnimi
pogoji za učinkovit razvoj sistema vseživljenjskega učenja poudarja vre-
dnotenje znanja s ciljem »pomembno izboljšati izobraževalne poti, s ka-
terimi razumemo, ocenjujemo udeležbo in dosežke v neformalnem in
priložnostnem učenju« (glej http://linux.acs.si/memorandum). Enega
ključnih pogojev za uspešnost razvoja vseživljenjskega učenja predsta-
vlja priznavanje in potrjevanje znanja. S priznavanjem znanja, prido-
bljenega z neformalnim izobraževanjem in priložnostnim učenjem, naj
bi vseživljenjsko učenje pripomoglo k približevanju učenja potrebam
družbe znanja. Tako vseživljenjsko učenje postaja obveza in priložnost
za vsakega posameznika. Ni več ostre ločnice med učenjem in delom –
posameznik v času izobraževanja pridobiva znanje, veščine in praktične
spretnosti za opravljanje dela, v času dela pa mora prav tako, sicer na
neformalen način, pridobivati novo znanje in veščine, če želi slediti hi-
trim spremembam v svetu dela. Tem spremembam se mora prilagajati
tudi izobraževalna dejavnost. Upoštevati moramo, da šola ni več edini
prostor pridobivanja znanja. Te ugotovitve povzročajo pomembne spre-
membe v vzgojno-izobraževalnih sistemih številnih držav. Tako poro-
čilo cedefop »Narediti učenje vidno« (Making Learning Visible) na-
vaja, da »se v zadnjih letih v vseh evropskih državah odnos do nefor-
malnega in priložnostnega učenja ›dramatično‹ spreminja« (cedefop
2006, 15).
Ob formalnih listinah, s katerimi se dokazuje dosežena izobrazba, hi-

tro narašča pomen znanja, veščin in praktičnih spretnosti, pridoblje-
nih izven šole, v neformalnih in priložnostnih situacijah. Težave pov-
zroča nepreglednost oziroma neprepoznavnost znanj, ki se ne izkazu-
jejo z javno listino. Odgovor na vprašanje, kako pokazati učinke nefor-
malnega izobraževanja in priložnostnega učenja, iščejo države Evropske
unije, oecd in druge organizacije. Odbor za izobraževanje pri oecd
ugotavlja, da je priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja eno
izmed ključnih področij izobraževanja, ki zahteva podrobnejšo preuči-
tev (oecd 2007, 3).
Med letoma 2006 in 2007 je Slovenija v okviru aktivnosti oecd pri-

pravila na nacionalno poročilo o priznavanju neformalnega izobraževa-
nja in priložnostnega učenja (oecd 2007). Avtorji poročila ugotavljajo,
da so procesi priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja v slo-
venskem sistemu izobraževanja in usposabljanja relativno novi. Tako
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imajo strukture, programi in novosti tipične značilnosti razvojne faze.
Po eni strani imajo omenjene značilnosti pionirski značaj, posamezniki
in institucije, ki sodelujejo v razvoju priznavanja neformalnega in pri-
ložnostnega učenja so močno zavezani svojemu delu, so inovativni in
iščejo učinkovite rešitve za trenutne probleme. Skupina oecd je spo-
znala nekaj primerov inovativnih dobrih praks.3

Po drugi strani pa skupina oecd ugotavlja, da je malo dokazov, da
omenjeni posamezniki in institucije delujejo kot deli koherentnega ra-
zvojnega procesa. Ni razvidno, ali si vključene institucije izmenjujejo
dosežke in spoznanja. Prav tako ni razvidno, kako bo potekala izme-
njava izkušenj in kako bodo primeri dobrih praks postali prevladujoči,
sistematični.
Izpostavljena ugotovitev strokovnjakov oecd govori v prid potrebi

po iskanju sistemskih rešitev; Hozjan (2009) poudarja, da bi morali sis-
temski pristopi:

• izboljšati povezavemed lokalno/regionalno ter nacionalno ravnijo
pri odločanju o nadaljnjem razvijanju priznavanja neformalnega
izobraževanja in priložnostnega učenja,

• okrepiti sodelovanje med ministrstvi, pristojnimi za različne sek-
torje (izobraževanje in zaposlovanje),

• spodbujati sodelovanje med socialnimi partnerji v povezavi z ra-
zvojem certifikatnega sistema,

• povečati vrednost znanj in spretnosti, pridobljenih preko proce-
sov neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja, na trgu
dela,

• pospešiti praktično uvajanje kreditnega sistema,
• izboljšati prenosljivost učnih dosežkov med sistemom priznava-

3. Kot primer navajamo prakso na fm – kandidati lahko pridobljena znanja in spre-
tnosti v različnih oblikah izobraževanja uveljavljajo pri vpisu v študijske programe fm,
skladno z področnim pravilnikom. S pravilnikom so urejeni postopki za ugotavljanje,
preverjanje, potrjevanje in priznavanje znanja ter merila za priznavanje znanja in spre-
tnosti, pridobljenih s formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem pred vpisom
v študijske program fm. Postopke priznavanje znanj in spretnosti vodi Komisija za
priznavanje znanj in spretnosti (kpsz). kpsz lahko kandidatu za vpis, na osnovi pre-
dloženih dokazil, prizna do 30 kt študijskega programa. V primeru, da iz priloženih
potrdil izhaja, da bi se kandidatu za vpis lahko priznalo več kt, kpsz določi dodatno
preverjanje znanja (v celoti ali delno). Preverjanje znanja opravi visokošolski učitelj ali
komisija za ocenjevanje. Preverjanje se lahko opravi, če tako presodi kpsz, tudi če se
kandidatu za vpis prizna do 30 kt.
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nja neformalnega in priložnostnega učenja in prevladujočim sis-
temom izobraževanja.

Slednje pa bo mogoče ob vzpostavitvi enotnega orodja priznavanja
neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja. Ključno vlogopri
tem bo zagotovo imelo nacionalno ogrodje kvalifikacij, ki naj bi poeno-
tilo različne kvalifikacijske sisteme in sisteme za zbiranje kreditnih točk
in njihovo prenosljivost.

Uvajanje sodobne tehnologije in pristopov v izobraževalno
dejavnost
Informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: ikt) so v
izobraževanju najprej uvedle institucije, ki izvajajo izobraževanje na da-
ljavo in tehnologijo uporabile kot medij za prenos gradiv od učitelja do
študenta ter zamedsebojno komunikacijo. Za ta namen so se že v 50. le-
tih prejšnjega stoletja uporabljale avdio- in videonaprave, v 80. letih ra-
čunalniki, v zadnjem desetletju pa predvsem internet ter različna mul-
timedijska gradiva (Sulčič 2008, 15).
Do nedavnega se je ikt v izobraževalnih zavodih uporabljala pred-

vsem za podporo administrativno-upravljalnih procesov (ris 2003; si-
tes 2000, 60), kar pomeni, da je z ikt slabše podprta ključna – izobra-
ževalna dejavnost. Očitno je način uvajanja ikt v izobraževalne zavode
podoben zgodnjemu uvajanju ikt v podjetjih, kjer so bili najprej pod-
prti transakcijski procesi (operativni procesi v računovodstvu, financah
in na kadrovskem področju) (Turban in dr. 1999, 48).
Tako kot uvajanje ikt v podjetja zahteva prenovo poslovnih proce-

sov, tudi uvajanje ikt v izobraževanje povzroča številne spremembe. Po
eni strani se, predvsem z razvojem interneta, povečuje dostopnost izo-
braževanja, po drugi strani pa se spreminja proces poučevanja in učenja
ter seveda sama organiziranost, upravljanje in vodenje izobraževalne
dejavnosti in izobraževalnih zavodov (Sulčič 2001, 19–29).
Leta 2006 sta Andragoški center Slovenije (acs) (Zagmajster 2006)

in ris – Raba interneta v Sloveniji (Vehovar idr. 2006) opravila raz-
iskavo o ponudnikih e-izobraževanja v Sloveniji. Podatki se sicer ne-
koliko razlikujejo, vendar je po obeh raziskavah največ ponudnikov v
osrednje-slovenski regiji, sledita pa podravska in gorenjska regija (Sul-
čič 2008, 38).
Razvoj e-izobraževanja v Sloveniji sistematično spremljajo raziskave

ris. Zadnja raziskava o e-izobraževanju je bila izvedena v zimskem se-
mestru 2005/2006 (Vehovar idr. 2006). Raziskava temelji na vprašal-
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niku, ki sledi zahtevam Eurostata in se uporablja za zbiranje indikator-
jev Evropske unije (str. 9). Po pošti so bili k izpolnjevanju vprašalnika
povabljeni vsi slovenski zavodi terciarnega izobraževanja, ki so bili v
študijskem letu 2004/2005 aktivni. Odziv na anketo je bil 92,9.
Za e-izobraževanje je najbolj zanimiva uporaba spletnih učnih oko-

lij. V slovenskem visokošolskem izobraževalnem prostoru sta v uporabi
tuji komercialni virtualni učni okolji Webct in Blackboard.4 Poleg tujih
učnih okolij slovenski zavodi uporabljajo e-cho5 ter predvsemMoodle,
katerega popularnost raste.6 Raste predvsem zaradi odprtokodnosti in
cenovne dostopnosti. Nekateri zavodi uporabljajo spletna učna okolja,
ki so jih razvili sami. Povprečne deleže zavodov, ki uporabljajo različna
spletna učna okolja prikazujemo v preglednici 18.1, iz katere je razvi-
dno, da v povprečju 12 zavodov terciarnega izobraževanja izvaja vsaj
en predmet prek spletnega učnega okolja. Sicer spletna učna okolja naj-
pogosteje uporabljajo zavodi s področja ekonomskih in poslovnih ved,
medtem ko zavodi s področja humanistike v študijskem letu 2005/2006
spletnih učnih okolij pri izvedbi predmetov niso uporabljali.
Kot smo že omenili, se je ikt v izobraževanju najprej začela upora-

bljati pri študiju na daljavo (Sulčič 2008, 15), kjer se ikt uporabljala
kot medij za distribucijo gradiv od izobraževalne institucije do štu-
denta. Prostorska in časovna ločenost udeležencev študija na daljavo
(prav tam) je narekovala razvoj novih metod poučevanja, ki so izko-
ristile prednosti ikt, po drugi strani pa uvedle k študentu usmerjen
način poučevanja. Le tega je že v 70. letih prejšnjega stoletja promoviral
Knowles (glej Jarvis, Holford in Griffin 2003, 5). Metode poučevanja in
učenja, ki so se razvile pri študiju na daljavo, so se prenesle tudi v t. i.
klasično izobraževanje, saj se je ikt, predvsem internet, v izobraževalni
proces začel vključevati vse pogosteje.

4. Webct in Blackboard sta se februarja 2006 združila (http://www.blackboard
.com/webct).
5. Glej http://dl.ltfe.org/login_ltfe.asp.
6. Na spletni strani Moodle (http://moodle.org/sites/) je bilo 22. 11. 2006 prijavlje-

nih 75 slovenskih uporabnikov virtualnega učnega okolja Moodle (13 slovenskih upo-
rabnikov Moodla svoje uporabe ne želi javno objaviti), medtem ko jih je bilo na primer
16. 7. 2005 le 12. V času pisanja, 1. novembra 2010, je bilo na Moodle registriranih kar
275 slovenskih Moodle namestitev. K širitvi Moodla je nedvomno prispevala ustanovi-
tev skupnosti uporabnikovMoodla v Sloveniji (skupnostmoodle.si), ki je leta decembra
2006, nastala ravno na pobudo up fm. up fm je do sedaj organiziral tudi i že 4 eno-
dnevne moodle.si konference, katerih osnovni namen je ravno druženje uporabnikov
Moodla v Sloveniji ter izmenjava primerov dobre prakse.
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preglednica 18.1 Uporaba spletnih učnih okolij v zavodih terciarnega
izobraževanja (v odstotkih)

Lastnina zavoda Javni 10
Zasebni 16

Področje izobraževanja Medicina in zdravstvo 3
Družboslovje in izobraževanje 3

Ekonomske in poslovne vede 26
Tehnika in naravoslovje 11
Humanistika 0
Povprečje 2005/2006 12

Povzeto po Vehovar idr. 2006, 35.

Danes e-izobraževanje vse bolj ponujajo tudi institucije, ki ne izva-
jajo študija na daljavo, to so t. i. klasične institucije (angl. campus based)
(oecd 2005, 2). Medtem ko po podatkih oecd (2005, 2) institucije, ki
študij izvajajo prek interneta (angl. online) beležijo pod 5 letno rast
vpisov, pa na klasičnih institucijah raste število študentov, ki so že bili
vključeni v vsaj en predmet, ki se je izvajal s pomočjo interneta. Po po-
datkih oecd (prav tam) je na klasičnih institucijah teh študentov že od
30 do 50. oecd ugotavlja tudi, da se visokošolske institucije zavedajo
prednosti takšnega načina izvedbe študija in v študiju prek interneta vi-
dijo možnosti svojega nadaljnjega razvoja (prav tam). Večji pomen štu-
diju na daljavo in uporabi ikt v izobraževanju daje tudi predlog nacio-
nalnega programa.
Na up fm smoz e-izobraževanjemzačeli v študijskem letu 2002/2003,

ko smo izvedbo posameznih predmetov podprli s statičnimi spletnimi
strani (Sulčič 2007, 86–87). Leto kasneje smo izvedbo posameznih pred-
metov podprli s spletnim učnim okoljemMoodle. Število predmetov, ki
je imelo podporo v spletnem učnem okolju je iz leta v leto raslo, dokler
nismo v študijskem letu 2007/2008 s spletnim učnim okoljem Moodle,
ki ga na up fm imenujemo e-učilnica, podprli izvedbo vseh predmetov
študijskega programa in tudi poletne šole (Sulčič 2010, 4). V ta namen je
Center za e-izobraževanje up fm, ki je bil ustanovljen že v študijskem
letu 2003/2004 (Sulčič 2007, 85), pripravil enostavne predloge za vse
predmete. Učitelji so za vsak predmet v e-učilnici morali objaviti vsaj:

• osnovne podatke o predmetu (ime predmeta, nosilec predmeta,
učni cilji),

• terminski načrt izvedbe predmeta z izvajalci,
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• seznam obvezne in priporočene študijske literature,
• načine, kriterije in roke za preverjanje in ocenjevanja znanja.

Poleg tega je vsak predmet omogočal komunikacijo med študenti in
med študenti in izvajalci predmeta prek foruma.
Seveda pa so na fakulteti tudi predmeti, predvsem s področja infor-

matike, ki se skoraj v celoti izvajajo prek interneta, z minimalnim šte-
vilom kontaktnih ur. Ne glede na to, pa morajo učitelji in izvajalci ta-
kšnih predmetov zagotoviti doseganje učnih rezultatov, določenih z uč-
nim načrtom predmeta. In seveda tudi primerno, po merilih ects do-
ločeno, obremenitev študenta.
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