Čo projekt „Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých“ rieši:
Naozaj sa tak málo vzdelávame? Prečo, nemáme o vzdelanie záujem? Porovnáme naše dáta s
Estónskom a Slovinskom. Opierame sa o to, čo nám odporúča EÚ a hodnotíme, čo môžeme preto
urobiť my. Pracujeme v regiónoch a zisťujeme čo môžu urobiť samosprávy? Aké majú kompetencie vo
vzdelávaní dospelých? Majú dospelí dostatočný prístup k vzdelávaniu? Ako s tým súvisí kariérové
poradenstvo? Poskytujeme ho dospelým?
Odpovede na položené otázky poskytuje záverečná správa z projektu Odporúčania pre verejnú
politiku vzdelávania dospelých na Slovensku a Príručka pre samosprávy.
V 3. fáze projektu sme nadviazali na Hodnotiacu správu verejnej politiky VD, ktorá bola schválená na
seminári 3.10.2019 v Prešove a prezentovaná odbornej verejnosti na Informačnom seminári pre
Prešovský a Košický kraj dňa 4.10.2019 v Prešove.
V priebehu mesiacov október-november 2019 sa projektový tím stretol niekoľkokrát na pracovnej
porade ohľadne štruktúry a obsahu záverečnej správy. 5.12.2019 na pracovnom stretnutí
neformálnych partnerov v Bratislave bola navrhovaná štruktúra záverečnej správy prediskutovaná v
širšom pracovnom tíme.
Proces prípravy odporúčaní bol doplnený informáciami o osvedčených postupoch pri tvorbe verejných
politík VD zo Slovinska a Estónska, ktoré pre projekt vypracovali zahraniční experti. Európska asociácia
pre VD (EAEA) vypracovala pre projekt správu o dobrých príkladoch VD v európskych mestách
a regiónoch ALE in Cities and Regions of the EU. Pre lepšie porovnanie skúseností so zavádzaním
verejných politík VD do praxe sme v decembri 2019 navštívili Slovinský inštitút vzdelávania dospelých
(SIAE) v Ľubľane, kde nám poskytli informácie zo svojej praxe a vzory vypracovaných dokumentov.
Odporúčania pre samosprávy boli prediskutované s predstaviteľmi samospráv zapojených do projektu
písomnou formou a telefonickými rozhovormi. Pripomienky partnerov aj samospráv sme zapracovali
do finálnej verzie záverečnej správy. Realizácia projektu bola kvôli vyhlásenej karanténe predĺžená
Riadiacim orgánom OP EVS do 30.6.2020. V období máj-jún 2020 prebiehali práce na príprave
záverečnej správy a odporúčaní pre samosprávy a ich on-line diseminácia. Prezentácia správy
a diskusia o odporúčaniach pre samosprávy sa uskutočnila na záverečnom seminári 22.6.2020 v
priestoroch AINovy vo Svätom Jure.

