
Europska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) podržava Plan 

za vještine 

- to je velika prilika za Europu 

 

EAEA snažno podržava nove inicijative „Plan za vještine“ i posebno „Garanciju za vještine“ 

koje je objavila Europska komisija. Ove ambiciozne inicijative imaju potencijal napraviti 

stvarna poboljšanja u životima mnogih europskih građana i stvoriti pozitivne promjene 

usavršavanjem ljudi kojima je to zaista potrebno. Konkretno, „Garancija za vještine“ je korak 

u pravom smjeru za obrazovanje odraslih i za nisko kvalificirane ljude. Kao što je u priopdenju 

rečeno: „vedina članova europske radne snage u naredna dva desetljeda su ved sad odrasli“, 

zbog čega je u obrazovanju odraslih potrebno staviti u fokus usavršavanje ljudi.  

Potrebno prepoznavanje vještina preko granica 

EAEA se slaže s nekoliko ključnih točaka u inicijativama, kao što je potreba za povedanjem 

sudjelovanja u cjeloživotnom učenju, kako bi se osigurala prilika da svatko može postidi 

barem obrazovnu kvalifikaciju na razini višeg sekundarnog obrazovanja. Neophodno je u tom 

nastojanju doprijeti do skupina u nepovoljnom položaju, kao što su doseljenici i izbjeglice.  

Također se slažemo kako je potrebno prepoznavati vještine, posebice kod ljudi koji su svoje 

vještine stekli neformalnim putem. U vrijeme intenzivnog kretanja radnika neophodno je 

staviti u središte priznavanje vještina koje dolaze izvan granica. Otvaranje mogudnosti za 

prepoznavanje vještina i priznavanje radnika koji dolaze izvan EU, kao što su migranti i 

izbjeglice je vrlo važno. Potrebno je osigurati kontinuirani razvoj vještina radne snage kako bi 

ljudi mogli napredovati u svojim karijerama i kako bi bili sigurni da imaju odgovarajude 

vještine i za budude poslove. 

Neformalno obrazovanje je ključno za bududa dostignuda polaznika  

EAEA želi naglasiti potencijal neformalnog obrazovanje odraslih kako bi potaknula i 

osposobila učenike. Stoga u priopdenju treba još više osnažiti i prepoznati ove mjere. 

Neformalno obrazovanje se spominje samo kroz prizmu priznavanja vještina, a ne kao 

pružatelj mogudnosti za učenje i  potpora za stjecanje životnih vještina koje treba podržati. 

Iako razumijemo naglasak na učenju na radnom mjestu, željeli bismo istaknuti kako je ovo 

samo jedno područje za doprijeti do potencijalnih polaznika. EAEA-ina vodeda Grudtvig 

mreža Outreach – Empowerment – Diversity je identificirala veliki broj zanimljivih 

komunikacijskih inicijativa u neformalnom obrazovanju odraslih koje mogu poslužiti kao 

inspiracija.  



EAEA-i nedostaje isticanje vještina, kao što su kritičko razmišljanje, rješavanje problema ili 

učenje kako treba učiti (što se najbolje stječe kroz neformalno obrazovanje i učenje), te 

predlaže kako treba dotične ojačati u planiranim prilagodbama u okviru ključnih 

kompetencija. 

Koherentna politika kompetencija kroz povezivanje strategija 

EAEA bi htjela još više razumjeti polaznike, ne samo kao radnike/djelatnike, nego i kao 

građane, roditelje, birače, potrošače, itd. Neophodno je razumjeti potrebe cjelovite osobe s 

jedne strane i društva s druge. U ovom kontekstu, voljeli bismo vidjeti užu vezu između Plana 

za vještine i drugih Komisijinih strategija. Nedavni izbori su jasno pokazali kako je razina 

obrazovanja usko vezana uz ponašanje biračkog pojedinaca.  

EAEA stoga predlaže čvršde povezivanje novog Plana za vještine s Pariškom deklaracijom, 

kako bi se stavio poseban fokus na građanske, demokratske i međukulturalne kompetencije 

u prilagodbi okvira ključnih kompetencija.  

Kako bi se proveo Plan za vještine i posebna Garancija za vještine bit de potrebna ulaganja.  

EAEA de uskoro objaviti detaljnije izjavu o politikama, nakon temeljitije analize priopdenja. 

 

 

 

 

 

 

 


