
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalni sestanek CONFINTEA VI v akciji 

(Bled, 7. do 9. julij 2013) 

 

Regionalna pisarna Nemškega Inštituta za mednarodno sodelovanje Zveza nemških ljudskih univerz (dvv 

International) za JV Evropo je v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije pripravil tretji regionalni 

sestanek CONFINTEA VI.  

 

Sestanka, ki je bil 8. julija na Bledu, se je udeležilo 13 strokovnjakov vladnih ustanov, nevladnih organizacij 

in fakultet iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Kosova, Makedonije, Slovenije in Srbije.  

 

Temeljni cilj teh regionalnih sestankov je spremljanje in izvajanje priporočil in ciljev strategije Belemskega 

akcijskega načrta, sprejetega na UNECSO-vi svetovni konferenci CONFINTEA VI (Belem, 2009).  

 

Program regionalnega sestanke je vključeval štiri tematska področja: 

1. pregled dosedanjih dejavnosti in rezultatov regionalnega sodelovanja v obdobju  med leti 2007 in 

2013 – pregled je pripravila dr. Katarina Popović); 

2. predstavitev ključnih dejavnosti in rezultatov prednostnih razvojnih področjih Belemskega 

akcijskega načrta posameznih držav, ki so jih dosegle v zadnjem letu – predstavnika Slovenije  

sta imela dva prispevka:  dr. Tanja Možina je predstavila razvoj kompetenčnega modela 

usposabljanja in spopolnjevanja strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji, 

mag. Andrej Sotošek pa je predstavil tri ključne razvojne prednosti na področji izobraževanja 

odraslih v Sloveniji, in sicer raziskovalni projekt PIAAC, sistem vrednotenja neformalnega in 

priložnostnega učenja odraslih in projekt Parada učenja;  

3. predstavitev informacij o pripravi vmesne Regionalne UNESCO konference za Severno Ameriko, 

Evropo in Izrael, ki bo med 8. in 10. decembrom 2013 v Vilni v Litvi – po predstavitvi dr. 

Katarine Popović so sodelujoči razpravljali o udeležbi, skupnih dejavnostih ter predstavitvi regije 

na omenjeni konferenci;     

4. razprava in uskladitev ključnih prednosti za nadaljnje sodelovanje na regionalni ravni –  

izpostavilo smo štiri področja: priprave za aktivno udeležbo v Vilni, priprava novih regionalnih 

projektov, krepitev regionalnega sodelovanja in vključevanje Hrvaške ter Albanije ter priprave 

skupne spletne strani CONFINTEA VI – regija JV Evrope. 

 

Vsi udeleženci smo ocenili sestanek kot zelo uspešen v smislu nadaljnjega sodelovanja in izpolnjevanja 

ciljev v prihodnje.  

 

Ljubljana, 17. julij 2013                                                                        Pripravil: 

                                                    mag. Andrej Sotošek 
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