
Pozor na rozdiely 
Názov správy Európskej komisie „Pozor na rozdiely - nerovnosť vo vzdelávaní 
v regiónoch EÚ“ (Mind the Gap, september 2012), využíva slovnú hru s varovaním, 
ktorým sa upozorňujú cestujúci v metre na nebezpečnú medzeru medzi nástupišťom 
a dverami vlaku. Správa konštatuje, že v rámci EÚ sú veľké regionálne rozdiely, pokiaľ 
ide o účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní. Rozdiely existujú medzi členskými 
štátmi aj v rámci členských štátov. Pritom práve vzdelávanie sa počas celého života jed-
notlivca napomáha jeho fl exibilite na trhu práce a spoločenskému uplatneniu všeobecne. 
Európske inštitúcie identifi kovali kľúčovú úlohu regiónov pri formulovaní príslušných 
politík a programov, tak pri implementácii stratégií vzdelávania dospelých, ako aj pri 
dohľade nad službami a možnosťami, ktoré sú v tejto oblasti k dispozícii. Poznanie, 
že „prekážky v účasti jednotlivcov, môžu súvisieť s nesprávnou politikou“, obrátilo 
pozornosť na úlohu regionálnych tvorcov politiky. Kľúčovým odkazom spomínanej 
správy je záver, že „strategické riešenia v oblasti vzdelávanie dospelých musia byť skôr 
šité na mieru ako používané celoplošne“.

Projekt Regional
 Cieľom projektu REGIONAL je porovnať politiky vzdelávania dospelých (VD) na region-
álnej za účelom pomôcť tvorcom tejto politiky v rôznych častiach EÚ. Pomoc sa má 
týkať efektívnejšej tvorby, implementácie a tiež fi nancovania tejto politiky. Jadrom aktivít 
projektu je preto posúdiť politiky vzdelávania, tj ich tvorbu, realizáciu a fi nancovanie vo 
vybraných regiónoch. Analýza bude realizovaná minimálne v 16 regiónoch 6 krajín EÚ, 
ktoré reprezentujú geografi ckú a ekonomickú mnohorakosť regiónov v EÚ.
Ako sa tento cieľ dosiahne:
1) Identifi káciou faktorov na regionálnej úrovni, ktoré napomáhajú, a ktoré sú prekážkou 

pri úspešnej realizácii politiky VD;
2) Realizáciou porovnávacej analýzy iniciatív v oblasti politiky VD na základe rozhovorov 

s tvorcami politík a výskumu dokumentov;
3) Vyvodením kľúčových faktorov úspešnosti politiky VD na regionálnej úrovni. 
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Projekt REGIONAL

Hlavnými výstupmi projektu sú: 
a) Profi ly 6 krajín a regiónov, v ktorých sa výskum realizuje; 
b) Porovnávacia analýza regionálnej politiky VD v 16 regiónoch 6 krajín; 
c) Súbor „nástrojov“ na podporu politiky VD v šiestich jazykových mutáciách. 
Súčasťou projektu REGIONAL je aj diseminácia a exploatácia jeho výstupov po celej 
Európe so zámerom osloviť minimálne 1675 priamych cieľových skupín počas trvania 
projektu a 400 ďalších potenciálnych odberateľov.

Projekt REGIONAL realizuje konzorcium 7 európskych partnerov, ktorí zastupujú EÚ 15, 
EÚ 27 a kandidátske krajiny a zároveň sú reprezentantmi verejného sektora, súkromného 
sektora, akademickej obce a tretieho sektora. 

Členovia konzorcia:
Agentúra pre vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie (AEWB), Nemecko
Národný úrad práce (NMH),  Maďarsko
Združenie pre priemyselný rozvoj južného Talianska (SVIMEZ), Taliansko 
Národná írska univerzita Maynooth (NUIM), Írsko
Rozvojová regionálna agentúra pre Šumadiju a Pomoravlje (REDASP), Srbsko
IDP European Consultants, Taliansko, Belgicko
Academia Istropolitana Nova (AINova), Slovensko.
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