Manifest za

učenje odraslih v 21. stoletju
Dejavno državljanstvo, demokracija
Ljudje, ki so vključeni v izobraževanje odraslih, so družbeno bolj dejavni. Udeležujejo se volitev, delujejo
kot prostovoljci ali prevzemajo druge dejavne vloge v skupnostih. Izobraževanje odraslih je orodje za
razvoj kritičnega mišljenja.

Zdravje in dobro počutje
Učeči se odrasli se počutijo in živijo bolj zdravo. Izobraževanje odraslih prispeva k osebnemu razvoju in
izpolnitvi. Zdravje naših skupnosti je odvisno od vseživljenjskega učenja posameznikov.

Življenjske spretnosti za posameznike
Izobraževanje odraslih spreminja življenja. Odpira nove možnosti zaposlovanja, omogoča priložnosti za
učenje, spodbuja kulturno ustvarjanje in tke nove socialne mreže.

Socialna kohezija, pravičnost in enakost
Izobraževanje odraslih podpira večjo socialno mobilnost in zmanjšuje razlike v družbi. Združuje ljudi
različnih poklicev in socialnih položajev ter življenjskih obdobij, kar je koristno za razvoj demokracije in
socialni mir.

Zaposlovanje in delo
Učenje na delovnem mestu je eden ključnih spodbujevalcev vključevanja odraslih v vseživljenjsko
učenje. Izobraževanje odraslih krepi inovativnost in produktivnost zaposlenih, podjetnikov in
prostovoljcev. Podjetja so zaradi tega uspešnejša.

Digitalizacija
Izobraževanje odraslih pomaga zapolniti digitalno vrzel in posameznikom zagotavlja digitalne kompetence.
To je ključnega pomena za osebno rast, zaposlovanje, socialno vključenost in dejavno državljanstvo.

Migracije in demografske spremembe
Državljanska vzgoja in medkulturno učenje ustvarjata vključujoče skupnosti in kulture. Ljudje v tretjem
življenjskem obdobju, ki se učijo, so aktivnejši, delajo dlje in ostajajo bolj zdravi. Medgeneracijsko
učenje prinaša starejšim in mlajšim različne koristi, saj se učijo drug od drugega.

Trajnost
Izobraževanje odraslih zagotavlja razvoj kompetenc, širjenje informacij, vzpostavljanje forumov
in priložnosti za ustvarjalne pristope, ki so potrebni za trajnostni razvoj. Paradigmatični premik
omogočajo le kritični, ozaveščeni in inovativni državljani.

Evropske in mednarodne politike
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Izobraževanje odraslih prispeva k uresničevanju glavnih evropskih in mednarodnih strategij, ki
zadevajo napredek, zaposlovanje, inovacije, enakost, socialno kohezijo, dejavno državljanstvo,
zmanjševanje revščine, podnebne spremembe, notranji trg, migracije, mir in druge vrednote.

Priporočila
za politike
EAEA in njene članice (tudi Andragoški
center Slovenije) evropskim in nacionalnim
oblikovalcem politik priporočamo:
• Prepoznajte koristi in pomembnost
neformalnega učenja odraslih tako za
posameznika kot za demokracijo, družbo,
trg dela, zdravstveni sistem in druga
infrastrukturna področja.
• Prepoznajte učenje in izobraževanje odraslih
kot ključno strategijo za Evropo.
• Uporabite Evropski semester kot ključni
instrument za podporo in razvoj učenja
odraslih.
• Evropski izobraževalni prostor spremenite v
resničen evropski prostor za vseživljenjsko
učenje, v katerem imajo vsi sektorji
enakovreden položaj in prednost.
• Pri izvajanju Evropskega stebra socialnih
pravic se osredotočite na državljane in
poudarite vlogo vseživljenjskega učenja.
• Spodbujajte sodelovanje in podporo
vseživljenjskemu učenju med državami v
evropskem okolišu in v drugih delih sveta.
• Okrepite (neformalne) strukture, politike
in pobude učenja odraslih na vseh ravneh:
evropski, nacionalni, regionalni, lokalni.
• Utrdite vlogo vseživljenjskega učenja v
drugih javnih politikah in programih (npr.
na področju trajnosti, zdravja, zaposlovanja,
migracij).

• Povečajte sodelovanje in medsebojno učenje
politik, praks in raziskav.
• Vzpostavite in/ali izboljšajte državljanski
dialog za učenje odraslih.
• Razvijte in izvajajte primerne sisteme
upravljanja in financiranja, da omogočite
navezovanje stikov, zagotavljanje kakovosti
in povečevanje vključenosti v vseživljenjskem
učenju.
• Vlagajte (finančno) v izobraževanje (odraslih)
in to razumite kot naložbo, ne kot strošek.
• Vzpostavite skladne sisteme za vseživljenjsko
učenje, ki omogočajo napredovanje, tudi s
pomočjo vrednotenja in ugotavljanja znanja.
• Financirajte in podpirajte učenje v skupnostih.
Izobraževanje odraslih izboljšuje izvajanje
evropskih in mednarodnih strategij, ki zadevajo
vsa področja – od dela do rasti in enotnega
digitalnega trga, od podnebnih sprememb
do notranjega trga, od migracij do globalnih
problemov in demokratičnih sprememb.
Izobraževanje odraslih je bistveno, če želimo
napredovati. Na poti v povezano, uspešno,
mirno Evropo, ki se lahko optimistično sooči z
izzivi prihodnosti, ima izobraževanje odraslih
odločilno vlogo.
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