Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији
Стратегија образовања одраслих је позив на стварање културе учења, друштвене
организације и економије заснoване на знању и унапређењу способности и постигнућа
одраслих људи.
Влада је усвојила Стратегију 2006 са недефинисаним роком важења. Носилац
активности је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Финансијска средства за
извођење активности ове Стратегије постоје само за период 2009-2010.
Без обзира на значајан број високообразованих и квалификованих, образовна структура
становништва Републике Србије је неповољна. Скоро 50% одраслог становништва се налази на
елементарном образовном нивоу или испод њега. То значи да око 2 милиона људи старијих од
15 година не поседује адекватне радне и животне вештине и компетенције, а да велики део њих
има значајне тешкоће да нађе или задржи посао. У структури незапослених доминантно место
заузимају неквалификовани и полуквалификовани радници, али се број образованих
висококвалификованих незапослених драматично увећава. Незапосленост, али пре свега
нефлексибилност тржишта рада једна је од основних препрека укупном одрживом социјалноекономском развоју.
Кључни проблеми релевантни за разумевање и унапређење образовања одраслих у
Републици Србији су: низак ниво економског развоја; велике диспропорције у економској,
демографској и образовној структури; успорен популациони раст и смањење броја деце и
младих и увећање броја старих у укупној популацији; сиромаштво значајног дела
становништва; високо учешће младих до 30 година у укупној незапослености; неповољна
образовна и квалификациона структура укупног становништва;
неповољна образовна
структура запосленог становништва; неповољна образовна и квалификациона структура
незапосленог становништва; недостатак системског приступа у развоју образовања и учења
одраслих (стратегија, легислатива, институције, кадрови и финансијска средства).
Имајући у виду ургентну потребу за бржим економским развојем поштујући принципе
одрживог развоја, унапређењем запошљавања, социјалне кохезије и демократизације
друштвених односа, основни циљеви и задаци стратегије образовања одраслих у Републици
Србији су:
1) Успостављање ефикасних начина партиципације социјалних партнера у образовању
одраслих
2) Дистрибуција надлежности и одговорности за образовање одраслих међу релевантним
министарствима
3) Развој разноврсних програмских опција и унапређење доступности образовања одраслих
4) Унапређење капацитета и квалитета образовања и обуке одраслих
Сви циљеви су праћени одговарајућим мерама и активностима одн. задацима и
корацима уз пратеће савете за локал.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

