
Participácia na vzdelávaní dospelých v 
súčasnosti predstavuje hodnotu 10,7% 
výrazne zaostávajúcu za cieľom EÚ – 15%. 

Projekt DIMA predstavuje rozvoj funkčného a inovatívneho 
nástroja pre rozvoj, implementáciu a monitoring stratégií, 

politík a praktík vzdelávania dospelých.Projekt sa zameriava 
na naplnenie súčasných postupov a rozvoj efektívnych 

stratégií na zvýšenie participácie dospelých (25 až 64-ročných) 
na vzdelávaní a výučbe v kontexte celoživotného vzdelávania. 

Projekt sa zároveň zameriava na zlepšenie základných 
zručností špecifických cieľových skupín dospelých a zvýšenie 

stimulov na výučbu dospelých.

www.dima-project.eu

Celoživotné vzdelávanie & rozvoj zručností 
sú kľúčovými aspektami vzhľadom na:
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Vzdelávanie dospelých je v súčasnosti 
najslabším článkom v rozvíjaní národných 
systémov celoživotného vzdelávania. 

9,8% 10,7%

2005                        2010                       2015

Projekt DIMA 
sa zameriava na  
zlepšenie schopnosti 
adaptácie dospelých

s nízkou kvalifikáciou a 
starších pracovníkov 

na zmeny na 
trhu práce a v 

spoločnosti

Širšiu ekonomickú a 
sociálnu EÚ stratégiu

Nevládne organizácie aktívne v oblasti 
vzdelávania dospelých
Tvorcovia politík v oblasti vzdelávania 
dospelých
Verejné a súkromné relevantné subjekty 
Poskytovatelia 
vzdelávania dospelých
Akademické inštitúcie
Výskumné centrá
Sociálni partneri

9,1%



Ciele Výstupy projektu 

Stimulácia rozvoja a 
využívanie inovatívnych 
prístupov a nástrojov na 
hodnotenie a zvýšenie efektivity 
verejných výdavkov a investícií do 
vzdelávania.

2020

15%

Návrh a implementácia 
efektívnych stratégií pre 

zlepšenie základných zručností špecifických 
cieľových skupín dospelých a zvýšenie 
stimulov na výučbu dospelých.

Zhodnotenie efektivity politík 
vzdelávania dospelých na 
národnej, regionálnej a lokálnej 
úrovni. 

Pomoc pri dosahovaní EÚ 
kritérií vzťahujúcich sa k 
účasti dospelých na 
celoživotnom vzdelávaní. 

Presadzovanie nových priorít 
agendy EÚ (2015-2020) vo 
vzdelávaní dospelých. 

Online prostredie na 
uľahčenie výmeny vedomostí

Komplexnú stratégiu 
vzdelávania dospelých 

Monitorovacie nástroje a 
hodnotiace stupnice

Koncepčný rámec pre 
efektívnu stratégiu a politiky 

Príklady dobrej praxe z EÚ

Návody a praktické rady

Tento projekt bol �nancovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje 
výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto 
publikácii (dokumente).
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Partneri

MINISTRY OF EDUCATION 
AND CULTURE

DIMA nástroj. 

Interaktívny portál so zdrojmi 
a materiálmi vo všetkých 
jazykoch partnerov.

E-learningové moduly s 
grafickými objektami a 
interaktívne hodnotenia.

Mobilná aplikácia pre 
prehliadanie DIMA 
materiálov na smartfónoch a 
tabletoch.

Kontakt


