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State of the Art in adult education strategies, policies and 

tools. Transnational report 

Nasledujúca správa bola vypracovaná v súlade s cieľmi projektu DIMA. Opisuje stratégie 

vzdelávania dospelých, politiky a nástroje, ktoré boli predstavené a implementované v 

partnerských krajinách: na Cypre, v Írsku, na Slovensku a v Slovinsku. Jej cieľom je tiež objasniť 

rozsah ako stratégie a politiky EÚ v oblasti vzdelávania dospelých ovplyvňujú proces tvorby 

národných politík v tejto oblasti. Správa je založená na oboch národných a európskych správach 

opisujúcich súčasný stav ako aj na výskumoch a štatistikách, ktoré sa vyskytujú v početných 

európskych publikáciách. Správa začína krátkym historickým prehľadom pokrývajúcim míľniky v 

ponímaní celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých v jednotlivých krajinách. Zameriava 

sa tiež na paralely v rozvoji vzdelávania dospelých medzi partnerskými krajinami a skúma vzťahy 

medzi EÚ a národnými politickými dokumentmi v tejto oblasti. Nasleduje definícia vzdelávania 

dospelých a možný nesúlad v terminológii, ako aj náčrt súčasných cieľov pre tento sektor.  Opäť, 

táto správa, porovnáva priority medzi DIMA partnerskými krajinami a hodnotí možný dopad 

Európskej agendy pre vzdelávanie dospelých v ich rozvoji. Sekciu uzatvára krátka analýza 

finančných zdrojov a ich rozdeľovanie. 

Správa ďalej pokračuje v opise politického dialógu a zainteresovaniu stakeholderov zahŕňajúc 

úlohu občianskej spoločnosti v konzultačnom procese. Ďalšia sekcia sa zameriava na 

monitorovanie a hodnotenie zahŕňajúc ukazovtele a indikátory najmä pre monitorovanie úrovne 

účasti. Táto téma je rozpracovaná v nasledujúcej časti analyzujúc to, ako úspešné boli DIMA 

partnerské krajiny v naplnení ich ukazovateľov účasti. Toto je veľmi pozorne hodnotené, majúc na 

zreteli faktory, ktoré môžu obmedziť alebo podporiť účasť, zahrňujúc implementáciu Národného 

kvalifikačného rámca. 

Nasleduje prehľad poskytovateľov vzdelávania dospelých v jednotlivých krajinách spolu s krátkym 

uvedením rozličných metód zabezpečenia kvality (alebo nedostatkami) a kompetencií 

vyžadovaných od odborníkov na vzdelávanie dospelých. Správa ďalej uvádza analýzu výziev v 

rozvoji politík vzdelávania dospelých spolu s návrhmi na zlepšenie, ktoré boli zahrnuté  v oboch 

národných aj európskych správach opisujúcich súčasný stav. 

Správa končí uvedením niektorých úspešných politík  a praktických príkladov popísaných DIMA 

projektovými partnermi. Tieto poskytujú rozličné perspektívy,  dokazujúc dôležitosť spolupráce 

relevantných stakeholderov pri tvorbe národných politík a opisujúc výhody nadnárodných 

projektov v zbere a možnom presune príkladov dobrej praxe. 


