
Evropska komisija nas je pospremila v tretjo fazo projekta 

EPUO 

Poročali smo že (v E-biltenu PU 2015 in EPALE), da s 1. 

novembrom začenjamo tretjo fazo uresničevanja EPUO. V ta 

namen sta Evropska komisija (EK) in Izvršna agencija za 

izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo (EACEA) 12. in 13. 

novembra povabili nacionalne koordinatorje (NK) iz držav članic, ki 

smo prijavile nove projekte, da na uvodnem ('kick-off') srečanju 

pogledamo rezultate zadnje, enoletne faze in se dogovorimo o 

(so)delovanju v prihodnje.  

S strani EK smo izvedeli tole: 

 V novem Skupnem poročilu (Joint Report; glej kasnejši članek) ima izobraževanje 

odraslih svoje mesto s štirimi prioritetami: upravljanje, ponudba in vključevanje, prožnost 

in dostopnost ter kakovost. Izboljševanje vseh štirih področij naj bi se zrcalilo tudi v 

projektu EPUO. Osrednja tema novoimenovane ekspertne delovne skupine bo 

'izobraževanje na delovnem mestu'. 

 Martina Nί Cheallaigh, ki vodi naše delo, je poročala o vsebinskih poudarkih naših prijav, 

Hélène Barry pa je s sodelavci iz EACEA predstavila administrativne in finančne vidike. 

Géraldine Libreau je prikazala razvoj EPALE in napovedala, da bomo NK-ji v prihodnje 

imeli svojo zaprto skupino v tej platformi.  

Zatem je bila beseda naša, povabljeni smo bili NK-ji iz Velike Britanije, Francije in Slovenije, 

da si z udeleženci delimo naše dobre prakse. Joyce Black je govorila o tem, kako merijo 

učinke IO; Berenice Cappe o vzpostavitvi in ohranjanju stalnega koordinacijskega telesa za 

EPUO, avtorica članka pa sem predstavila naše informacijske tokove, saj je na evropski 

ravni vedno znova priznanj deležna naša spletna stran. Opozorila pa sem: 'Za pretok 

informacij so ključni osebni stiki in sodelovanje vseh deležnikov 'od spodaj navzgor' in 'od 

zgoraj navzdol'.' O omenjenih treh temah smo razpravljali v delovnih skupinah, saj so v 

novem projektnem obdobju ključne.  

Drugega dne so nas k sodelovanju povabile tri velike 

asociacije – EAEA,  EBSN in Public Libraries 2020, saj naj bi 

bilo sodelovanja z nevladnimi organizacijami na nacionalni in 

evropski ravni čim več. Graciela Sbertoli, sekretarka EBSN, 

je svojo predstavitev zaključila s povabilom na generalno 

skupščino in konferenco, ki jo od 1. do 3. junija 2016 

organiziramo s skupnimi močmi v Ljubljani.  

Vsaka država je poročala še o aktualnih dogajanjih na ravni politike IO ter o najbolj vroči temi 

ta hip: o odzivanju izobraževanja (odraslih) na begunsko krizo. Izzivov je torej vedno veliko in 

laže jim bomo kos, če se bomo povezovali. V zaključkih sem zato omenila, da bomo NK-je iz 

držav bivše Jugoslavije povabili na konferenco Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, 

kjer se bomo dogovorili o priložnostih za sodelovanje.  
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