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Regionalna konferenca: 

Vseživljenjsko učenje in neformalno izobraževanje odraslih v Jugovzhodni  Evropi  

(Lifelong Learning and Non-formal Adult Education in South East Europe) 

(Sarajevo, 3. do 5. oktober 2012) 

poročilo 

 

Regionalne konference, ki jo je organizirala Regionalni urad dvv international za Jugovzhodno  Evropo 

(JVE), se je udeležilo 74 predstavnikov iz trinajstih držav. Iz Slovenije sva se dogodka udeležila mag. 

Jasmina Mirčeva in mag. Andrej Sotošek.  

 

Temeljni cilj konference so bili:  

 predstaviti in analizirati stanje na področju vseživljenjskega učenja in neformalnega izobraževanja 

odraslih v državah JVE,  

 predstaviti dobre prakse,  

 začrtati poti tesnejšega regionalnega sodelovanja ter  

 oblikovati skupno strategijo nadaljnjega sistemskega in strokovnega razvoja v regiji. 

  

Program je bil sestavljen iz treh programskih delov:  

 prvi, plenarni del programa,  

 drugi del (Gallery Walk) je bil namenjen predstavitvi primerov dobrih praks v različnih državah in  

 tretji programski del, ki je bil namenjen delu v skupinah.  

 

Plenarni del  

je bil namenjen predvsem uvodu v kasnejše praktično delo. Vse prisotne so sprva pozdravili, nagovorili in 

predstavili namen ter cilje konference dr. Beate Schmidt-Behlau, direktorica Regionalnega urada dvv 

international, Hido Biščević, generalni sekretar Regionalnega urada dvv international, in dr. Katarina 

Popović, predstavnica Regionalnega urada dvv international.  
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Osrednji strokovni prispevek je pripravila in predstavila Evelyn Viertel, predstavnica Evropske fundacije za 

strokovna izobraževanje (ETF) iz Torina. Predstavila je analizo stanja in primerjalne podatke na področju 

vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih v posameznih državah v regiji JZE. Izpostavila je nekaj 

ključnih izzivov in prednosti na področju nadaljnjega razvoja izobraževanja odraslih v regiji.   

 

Predstavitvi dobrih praks  

je bilo namenjenega veliko časa. Predstavljenih je bilo kar sedemnajst primerov iz 

desetih držav (BiH, Hrvaške, Slovenije, Srbije, Kosova, Črne gore, Makedonije, 

Romunije, Bolgarije in Turčije).  

 

S kolegico, mag. Jasmino Mirčevo, sva pripravila in predstavila dva primera dobrih 

praks iz Slovenije. Jasmina je predstavila študijske krožke kot model neformalnega 

učenja odraslih v Slovenije, sam pa sem predstavil model in programe funkcionalne 

pismenosti odraslih v Sloveniji. Zanimanje za najini predstavitvi je bilo veliko, saj je 

bilo omizje polno. Razprava po predstavitvah je bila živahna in zelo konstruktivna. 

Pripravila sva nekaj gradiv, ki so jih udeleženci z veseljem sprejeli.  

 

Ker so predstavitve dobrih praks potekale v treh terminih po 90 minut, sva se lahko v ostalih dveh terminih 

udeležila predstavitve dveh drugih primerov. V prvem terminu sem se udeležil predstavitve dveh primerov iz 

Bosne in Hercegovine (Zakon o izobraževanju odraslih v Republiki Srbski in Povečevanje konkurenčnosti 

mladih nezaposlenih na trgu dela), v drugem pa predstavitev iz Srbije (Programi usposabljanja za odrasle s 

posebnimi potrebami in Podpora strokovnemu izobraževanju in usposabljanju zaprtih oseb). Jasmina se je 

udeležila delavnice, kjer je bil predstavljen Teden vseživljenjskega učenja na Hrvaškem. 

 

Delo v skupinah: 

V zadnjem delu prvega dne in v prvem delu drugega dne je potekalo delo v petih delovnih skupinah, in sicer: 

1. Splošni standardi kakovosti izvajalcev izobraževanja odraslih v regiji, 

2. Kakovost strokovnega osebja: usposabljanje strokovnih delavcev na regijskem nivoju, 

licenciranje, profesionalni razvoj,    

3. Participacija in vključenost marginalnih skupin v izobraževanje odraslih, 

4. Evropski in mednarodni standardi in njihovo uvajanje v regiji JVE, 

5. Vloga socialnih partnerstev pri izboljšanju regionalnega sodelovanja. 

 

Sam sem se vključil v drugo skupino na temo izobraževanja izobraževalcev odraslih. Delo v skupini je 

koordiniral Emir Avdagić iz Nacionalne pisarne dvv international v BiH. Uvodoma je Maja Avramovska iz z 

Nacionalne pisarne dvv international v Makedoniji predstavila Regionalno andragoško akademijo (ARA), ki 

jo je ustanovila Regionalna pisarna dvv international in jo bo do leta 2015 tudi financirala. Opisala je namen 

in vizijo akademije, njeno organizacijsko obliko, naloge in cilje ter dosedanje dejavnosti. Na koncu je 

izpostavila še izzive, ki akademijo čakajo v obdobju nadaljnjega razvoja. Izpostavila je predvsem 

programsko, strokovna in finančno neodvisnost po letu 2015.  Sledila je živahna, strokovna in konstruktivna 

razprava, v kateri so sodelovali vsi udeleženci. Predstavil sem ključne poudarke in značilnosti modela in 

programov usposabljanja izobraževalcev odraslih na ACS in v Sloveniji. Izpostavil sem kompetenčni pristop 

in model usposabljanj, in sicer splošnega andragoškega izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnjakov za 

potrebe projektov in podpornih dejavnosti. Zelo zanimiva za udeležence je bila tudi informacija glede 

uvajanja sistema priznavanja in potrjevanja predhodno pridobljenih znanj udeležencev v programih ACS.  

 

http://www.dvv-soe.org/images/dvv/RegionalProjects/Conference2012/GalleryWalk/GalleryWalk/Presentation_Study_Circles_Slovenia_final.pdf
http://www.dvv-soe.org/images/dvv/RegionalProjects/Conference2012/GalleryWalk/GalleryWalk/Presentation_Adult_Literacy_Slovenia_final.pdf
http://www.dvv-soe.org/images/dvv/RegionalProjects/Conference2012/GalleryWalk/GalleryWalk/Presentation_Adult_Literacy_Slovenia_final.pdf
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Med zaključki dela v skupini, ki so bili predstavljeni v plenarnem delu programa, naj omenim naslednje: 

 v upravni odbor Regionalne andragoške akademije (ARA) se povabi tudi predstavnika iz Slovenije 

in Hrvaške, 

 člani upravnega odbora ARA so nacionalni koordinatorji in promotorji, 

 pri pripravi nadaljnjih dejavnosti in programov bodo uporabili že obstoječe dobre prakse, zlasti tiste 

iz Slovenije, 

 na naslednjem sestanku upravnega odbora ARA, ki bo predvidoma v Sloveniji, bo ACS predstavil 

svoj kompetenčni model usposabljanja izobraževalcev odraslih.    

 

Jasmina se je udeležila delovne skupine z naslovom Participacija in vključenost marginalnih skupin v IO. 

Skupino je moderiral dr. Miomir Despotović z Univerze v Beogradu. Prispevka na temo participacije 

odraslih sta pripravili dr. Anita Jakobsone, strokovnjakinja za področje vključenosti odraslih  v programe 

formalnega izobraževanja, in Katrin Denys z dvv international (Bonn, Nemčija). Prva je predstavila 

programe formalnega izobraževanja za odrasle v Srbiji, druga pa je osvetlila problematiko vključenosti  

odraslih v programe za pridobivanje zaposlitve v Jordaniji in v nekaterih drugih arabskih državah.  V 

razpravi je Jasmina predstavila značilnosti  obravnavane problematike v Sloveniji.  

 

Z zaključnim govorom pa je program konference zaključila dr. Beate Schmidt-Behlau. 

 

Zaključki in ostali prispevki so objavljeni na spletni strani dvv international. 

 

 

 

V Ljubljani, 9. oktober 2012                                    Pripravil: mag. Andrej Sotošek 

 

http://www.dvv-soe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1688:regional-conference-on-lifelong-learning-and-non-formal-adult-education-in-south-east-europe&catid=150:activities-south-east-europe&Itemid=714

