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State of the Art in adult education strategies, policies and 
tools. Transnational report 
Poročilo, ki sledi, je bilo pripravljeno v okviru projekta DIMA. Predstavljene so  strategije, politike 
in orodja, ki jih na področju izobraževanja odraslih izvajajo v partnerskih državah: Cipru, Irski, 
Slovaški in Sloveniji. Cilj poročila je tudi osvetliti, v kolikšni meri strategije in politike, ki so za 
področje izobraževanja odraslih sprejete na ravni EU, vplivajo na oblikovanje nacionalnih politik. 
Poročilo, kolikor je le mogoče, temelji na aktualnih nacionalnih in evropskih  poročilih, pa tudi na 
obstoječih raziskavah in statistikah, objavljenih v številnih evropskih publikacijah. 

Poročilo se začne s kratkim zgodovinskim pregledom, ki predstavi mejnike pri uveljavljanju 
vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih v posameznih državah, ki sodelujejo v projektu 
DIMA. Prav tako obravnava vzporednice v razvoju izobraževanja odraslih v partnerskih državah in 
preučuje odnos med dokumenti EU na eni strani in nacionalnimi političnimi dokumenti, ki urejajo 
to področje, na drugi. Sledijo definicije izobraževanja odraslih v sodelujočih državah in omemba 
morebitnih neskladij v terminologiji ter predstavitev trenutno postavljenih ciljev in ciljnih 
vrednosti na tem področju. Poročilo torej primerja in sooča prednostne naloge opredeljene v 
državah partnericah DIMA in ocenjuje možni učinek evropske agende za izobraževanje odraslih 
pri njihovem uresničevanju. Prvo poglavje se zaključi s kratko analizo virov financiranja in njihovo 
distribucijo. 

Poročilo se nadaljuje z opisom političnega dialoga in sodelovanja zainteresiranih strani, 
deležnikov, v procesu oblikovanja politik na področju izobraževanja odraslih v posamezni državi, 
sodelujoči v projektu DIMA, s posebnim poudarkom na vlogo civilne družbe v procesu 
posvetovanja. Naslednje poglavje se osredotoča na spremljanje in vrednotenje sprejetih politik, 
vključno z opredeljenimi merili in kazalniki, zlasti za spremljanje ravni udeležbe v vseživljenjskem 
učenju. Ta tema je podrobneje opisana v naslednjem poglavju, ki analizira uspešnost držav, ki 
sodelujejo v projektu DIMA, pri doseganju zastavljenih ciljnih vrednosti ravni udeležbe prebivalcev 
v vseživljenjskem učenju. Predstavljeni so dejavniki, ki lahko omejujejo ali spodbujajo udeležbo, 
pri čemer je posebej omenjen primer uveljavljanja nacionalnega ogrodja kvalifikacij. 

Sledi pregled ponudnikov izobraževanja odraslih v partnerskih državah s kratko omembo različnih 
načinov zagotavljanja kakovosti (ali pomanjkanja teh načinov) in predstavitvijo kompetenc, ki jih 
morajo posedovati strokovnjaki, ki izvajajo izobraževanje odraslih. Poročilo nato preide na analizo 
nadaljnjih izzivov pri razvoju politike izobraževanja odraslih, s predstavitvijo nekaterih idej za 
izboljšave, ki so bile vključene v nekatera nacionalna in evropska aktualna poročila. 

Poročilo se zaključi s prikazom številnih uspešnih primerov politik in praks, ki so jih opisali partnerji 
v projekta DIMA, ki odpirajo različne perspektive razvoja področja izobraževanja odraslih. Pri 
večini opisanih primerov dobrih praks je poudarjen pomen sodelovanja več zainteresiranih strani, 
deležnikov, pri oblikovanju nacionalnih politik. Predstavljene pa so tudi pomen in prednosti 
mednarodnih projektov pri medsebojnem seznanjanju z dobrimi že uveljavljenimi rešitvami in pri 
morebitnem prenosu primerov dobre prakse iz enega okolja v drugega. 
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