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Struktura – Diskusijski dokument

Predstavitev

Umestitev izobraževanja odraslih

Trenutno stanje v izobraževanju odraslih

Smernice, vprašanja za razpravo
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Fokus – Diskusijski dokument

Ustvarjanje učne kulture za spodbujanje učenja odraslih
Upravljanje in partnerstva
Inkluzija, spodbuda in motivacija nizkokvalificiranih delavcev in prikrajšanih skupin
Kvaliteta učenja odraslih
Formalno, neformalno in priložnostno učenje odraslih
Sistemi financiranja in trajnosti
Digitalni in zeleni prehod
Strokovnjaki za učenje odraslih
Evropski cilji in kazalniki

Pomembno enake možnosti za vse 
Tematska vprašanja v razmislek državam članicam
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Struktura - EESO
Sestoji iz 3 večjih sklopov: 

Sklepi in priporočila

Ozadje mnenja

Splošne ugotovitve
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Glavni fokus - EESO

- Predlogi:
- Okrepitev politike s celostnim pristopom ter izboljšanje dostopnosti in kakovosti izobraževanja in 

vključenost vanj.
- Razmislek o učinkovitih strategijah za izpolnjevanje novih zahtev po znanjih in spretnostih
- Vseživljenjsko učenje bi moralo za vse postati način življenja
- Izvajanje kampanj za obveščanje in ozaveščanje odraslih in delavcev
- Enak dostop do vseživljenjskega učenja za vse

- Vsako leto bi se moralo vsaj 60 % odraslih izobraževati in vsaj 80 % odraslih bi moralo imeti vsaj osnovna 
digitalna znanja in spretnosti.

- EESO opozarja na resolucijo Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih in 
poudarja, da si morajo države članice bolj prizadevati za izboljšanje kakovosti poučevanja na področju 
izobraževanja odraslih
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Konferenca izobraževanja odraslih
Program: https://conference-ale.eu/agenda-and-materials/

DAN 1
• Uvodni nagovori
• Začetek novega poročila Eurydice o izobraževanju in usposabljanju odraslih v 

Evropi
• Izvajanje evropske agende za učenje odraslih (EAAL) 2012–2021 v Sloveniji - dobre 

prakse
• Okrogla miza: Učenje za življenje in delo
• Breakout rooms - razprave: Prihodnji izzivi:
ALE za prihodnje življenje in delo,
dvojni prehod (zeleni in digitalni) v ALE,
dejavnosti ozaveščanja, usmerjanja in ozaveščanja v ALE,
demografija in migracije v ALE.

• Okrogla miza: EPALE
• Zaključne opombe

https://conference-ale.eu/agenda-and-materials/
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DAN 2
• Predstavitev osnutka deklaracije: zaključki razprav prvega dne
• Evropska regionalna pripravljalna konferenca za CONFINTEA VII: 

Osrednji prispevek: IKT/digitalna tehnologija, inovacije; strategije, 
usmerjene v prihodnost; doseganje ciljev trajnostnega razvoja
(podatki GRALE 5)

• Zaprto zasedanje za predstavnike držav članic Unesca; poročila iz
držav (break-out rooms)

• Dosežki in izzivi
• Spremembe ALE zaradi pandemije (priložnosti in izzivi)
• Ključne teme in z njimi povezane prednostne naloge politike in 

prakse ALE
• Pot naprej in priporočila
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Spletna stran: conference-ale.eu
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Deklaracija je zgrajena iz 8 stebrov: 
STRUKTURA DEKLARACIJE

Ozaveščanje, 
svetovanje in 
terensko delo 

(ARGO)

Vključenost in 
demokracija

Znanje in spretnosti 
za življenje in delo

Zeleni in digitalni 
prehod

Upravljanje in 
partnerstva

Kakovost in 
strokovni razvoj

Financiranje in 
trajnostni sistemi

Mednarodno 
sodelovanje in 

mobilnost
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Fokus - Deklaracija

Deklaracija (DeALE) do leta 2030 vključuje zaključke razprave na konferenci o izobraževanju odraslih -
odporni odziv na prihodnje izzive, ki je potekala 8. septembra 2021. 
Deklaracija je zgrajena iz 8 stebrov: 
Dejavnosti ozaveščanja, usmerjanja in ozaveščanja (ARGO)
Inkluzija in demokracija
Znanje in veščine za življenje in delo
Zeleni in digitalni prehod
Upravljanje in partnerstva
Kakovost in strokovni razvoj v ALE
Sistemi financiranja in trajnosti
Mednarodno sodelovanje in mobilnost
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Struktura resolucije

Ozadje
Vsebinski poudarki 
najpomembnejših 

dokumentov
Okoliščine

Umestitev Dogovor Vabilo državam 
članicam

Vabilo Evropski 
komisiji Cilji in indikatorji Pomembni 

dokumenti
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Skupne točke vseh dokumentov

- Zeleni in digitalni prehod: Digitalni in zeleni prehod mora vse generacije opremiti z 
ustreznimi zelenimi in digitalnimi veščinami za proaktivno in ustvarjalno delo in življenje v 
digitalnem okolju. 

- Inkluzija in enake možnosti
- Izboljšanje kakovosti in ozaveščanje izobraževanja odraslih
- Governance in partnerstva: Učenje odraslih potrebuje celosten, medsektorski pristop vlade 

na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
- Vseživljenjsko učenje
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HVALA za pozornost. 

20-10-2021ske unije 2021Slovensko predsedovanje Svetu Evrop
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