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Slovenija postaja ena vodilnih držav na področju odprtih virov izobraževanja (Open Educational
Resources = OER). OER so gradiva za poučevanje, učenje in raziskovanje v kateremkoli mediju, ki je v
javni lasti ali pod javno licenco in ki dopušča brezplačni dostop, uporabo, prilagoditev in
prerazporeditev medijev. Pod OER štejemo učbenike, video gradiva, teste, predavanja, programsko
opremo, gradiva ali tehnike za podporo dostopu do znanja. UNESCO je sprožil razpravo o tem, kako
uporabiti OER v praksi, v prepričanju, da lahko OER razširijo dostop do kakovostnega izobraževanja,
še posebej če ga organizirajo države in visokošolski zavodi. UNESCO uporablja OER kot sredstvo za
spodbujanje dostopa, pravičnosti in kakovosti v izobraževanju.
Na podlagi zaprosila Sekretariata UNESCO ter izkušenj in interesa, ki ga ima Slovenija na tem
področju, se je MIZŠ odločilo za so-organizacijo 2. Svetovnega kongresa o prosto dostopnih
izobraževalnih virih. Kongres bo potekal med 18. in 20. septembrom 2017 v Cankarjevem domu v
Ljubljani. Pri njegovi organizaciji sodelujejo še Sekretariat UNESCO ter nekatere vidne mednarodne
ustanove – Commonwealth of Learning, Creative Commons ter William and Flora Hewlett
foundation. Organizacija kongresa sovpada s članstvom RS v Izvršilnem odboru UNESCO (2015-2019)
in bo služila tudi promociji Slovenije kot ene izmed vodilnih držav na tem področju. Gre za osrednji
projekt v času njenega štiriletnega mandata v IO.
Pet let po prvem kongresu, ki je potekal leta 2012 v Parizu, bodo udeleženci ljubljanskega kongresa
imeli priložnost za pregled implementacije Pariške deklaracije ter razpravo o uporabi OER pri
uresničevanju razvojnih ciljev na področju izobraževanja. Eden izmed ciljev kongresa je obravnava
možnosti za oblikovanje priporočil za uporabo OER in uskladitev vsebinskih elementov
mednarodnega sodelovanja na tem področju. Drugi pomembni element pa bo obravnava možnosti
za oblikovanje normativnih instrumentov za uporabo OER in uskladitev vsebinskih elementov
mednarodno pravno zavezujočega dokumenta, najverjetneje priporočila, ki bi ga sprejela Generalna
konferenca UNESCO ob zaključku članstva Slovenije v IO UNESCO (2019) (prvi osnutek programa je v
prilogi).
Kongres bo potekal kot medvladna konferenca z udeležbo na visoki ravni (ministrov, pristojnih za
izobraževanje ali njihovih namestnikov). Po drugi strani pa bo kongres združil raziskovalce,
znanstvenike različnih zanimanj in področij, študente in gospodarstvenike, ki se bodo razprav
udeležili z drugega zornega kota. Organizatorji pričakujejo skupaj okoli 400 udeležencev. UNESCO je
prvo najavo kongresa posredoval vsem državam članicam že septembra 2016 preko stalnih
predstavništev držav članic pri UNESCO. V prihodnjih tednih se načrtuje preko stalnih predstavništev
pošiljanje formalnih vabil, v vednost pa bodo posredovana tudi DKP mreži.
Gre za enega izmed najpomembnejših mednarodnih dogodkov v Sloveniji v letošnjem letu.
Za vse podrobnejše informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport –
Urad za UNESCO (Gašper Hrastelj – telefon: +386 1 478 4678, gasper.hrastelj@gov.si).

