
Svet EU je priporočilo „Poti izpopolnjevanja: nove 
priložnosti za odrasle“ sprejel decembra 2016. 
Priporočilo je eden glavnih zakonodajnih predlogov 
v okviru „novega programa znanj in spretnosti za 
Evropo“. Načelo, po katerem ima vsakdo, vključno z 
odraslimi, pravico do kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, 
je eno od 20 ključnih načel evropskega stebra social-
nih pravic.
Celotno besedilo Priporočila, opis ukrepov, ki jih države 
članice že izvajajo, in še veliko drugih informacij najdete 
na:

 Sodelujte tudi vi!

Kako lahko dejavno sodelujem?

• Povejte še drugim o pobudi Poti izpopolnjevanja 
in razmislite, kako bi lahko pri Pobudi sodelovala 
vaša organizacija.

• Pobudo uporabite za ozaveščanje o pomenu os-
novnih znanj in izobraževanja odraslih ter za 
vključevanje čim večjega števila akterjev. 

• Razširjajte dobre prakse na platformi EPALE, na-
menjeni izobraževanju odraslih v Evropi, in sode-
lujte v razpravi.

• Če ste javni organ, opredelite izvedbene ukrepe, 
vključite deležnike in mobilizirajte sredstva.

• Če ste strokovnjak, po možnosti uporabite te tri 
korake, da bi dosegli ciljno občinstvo in mu olajšali 
dostop do pobude Poti izpopolnjevanja.

• Če ste delodajalec, razmislite, kako bi lahko vaše 
zaposlene podprli pri dostopu do pobude Poti izpo-
polnjevanja in jim pomagali, da bodo na podlagi 
Pobude dosegali napredek.

Poti 
izpopolnjevanja
nove priložnosti za odrasle
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Čemu pobuda Poti izpopolnjevanja?

Branje, pisanje, enostavne računske operacije in upo-
raba računalnika: to delamo vsak dan in tako uporablja-
mo naša osnovna znanja in spretnosti, ne da bi se tega 
sploh zavedali. 

Čeprav so za večino ljudi ta znanja in spretnosti samou-
mevna, ima skoraj 70 milijonov ljudi v Evropi z njimi 
velike težave. 

Pobuda „Poti izpopolnjevanja“ bo vsem tem osebam, 
naj bodo zaposlene, brezposelne ali ekonomsko neak-
tivne, omogočila nov začetek, tako da bo opredelila in 
priznala znanja in spretnosti, ki jih že imajo, jim dala 
na voljo možnosti nadaljnjega izobraževanja in uspo-
sabljanja ter jim pomagala do novih kvalifikacij.

Kako bo delovala? 

Pobuda Poti izpopolnjevanja je zasnovana v treh korakih, ki si sledijo v enostavnem logičnem zaporedju in so zmeraj 
prilagojeni specifičnim potrebam posameznikov. 

Države članice se poziva, da do leta 2018 zagotovijo pogoje za izvajanje pobude Poti izpopolnjevanja, tako da izpopol-
nijo obstoječe nacionalne sheme. Pri tem morajo sodelovati vsi akterji, vključeni v izobraževanje odraslih. 
Evropska unija bo nudila podporo z različnimi programi financiranja, zlasti z Evropskim socialnim skladom in progra-
mom Erasmus+, hkrati pa olajševala vzajemno učenje in izmenjave, da se zagotovi uspešno izvajanje Pobude.

Prvi korak – 
ocena znanj in 

spretnosti

Omogočiti odras-
lim, da opredelijo 

znanja in spretnos-
ti, ki jih že imajo, 

ter morebitne 
potrebe po izpo-

polnjevanju.

Drugi korak 
– prilagojena 

ponudba učnih 
možnosti

Odraslim dati 
na voljo prožno 
in kakovostno 

izobraževanje in 
usposabljanje, ki 
jim bo omogočilo, 
da okrepijo znanja 
in spretnosti, ki jih 
najbolj potrebujejo

Tretji korak – 
potrjevanje in 
priznavanje

Odraslim 
omogočiti, da 

zaprosijo za potrdi-
tev in priznanje na 
novo pridobljenih 

znanj in spretnosti, 
ter da ta znanja 

in spretnosti 
uporabljajo na 
trgu dela ali 

pri nadaljnjem 
izobraževanju, 

vključno s prido-
bivanjem višjih 

kvalifikacij.
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