
 
 

 

Deklaracija spletne konference EBSN 2020 

 
 

1) Udeleženci konference Evropskega omrežja za spretnosti odraslih (EBSN) 2020, ki je potekala na 
spletu med pandemijo covida-19, se zavezujemo, da si bomo še naprej prizadevali podpirati 
Evropski program za učenje odraslih, zlasti še pobudo Poti izpopolnjevanja (PI). Spodbujali bomo 
kakovost pri razvoju nacionalnih politik temeljnih spretnosti, da bi pomagali odraslim 
premagovati izzive, ki jih prinaša izredna situacija, s katero se soočamo v letu 2020. Temeljne 
spretnosti morajo biti prepoznane kot osrednji dejavnik vseh politik, katerih cilj je povečati 
trajnost, prožnost, enakost in vključenost. 

 
 

2) Tokratna deklaracija konference je nadgradnja deklaracij, sprejetih na konferencah v Berlinu in 
Talinu (leta 2018 in 2019), ki sta oblikovalce politike opozorili na njihovo odgovornost pri razvoju 
skladnih, kohezivnih in ustrezno financiranih nacionalnih politik za temeljne spretnosti, ki 
vključujejo vse potrebne deležnike in ki ob zagotavljanju, da te politike v vseh Evropskih državah 
temeljijo na celostnem vladnem pristopu, spodbujata uporabo prosto dostopnega 
izobraževalnega vira EBSN, t. i. Capacity Building Series (CBS), dostopnega na spletni platformi 
EPALE. 

 
 

3) Na konferenci EBSN 2020 smo potrdili tudi vsa priporočila Talinske deklaracije, ki so bila podana 
glede prehoda od zagotavljanja temeljnih spretnosti v sklopu posameznih projektov k oblikovanju 
nacionalnih programov, spodbujanju in financiranju nadaljnjih raziskav o temeljnih spretnostih, 
razvoju nacionalnih in evropskega okvira temeljnih spretnosti, spodbujanju in uporabi v učečega 
se usmerjenih pristopov poučevanja in razvoja ukrepov za doseganje ranljivih skupin (outreach), 
ki bodo temeljili na predhodno opravljenih raziskavah ter zagotovili dostop do usposabljanja vsem 
odraslim, ki ga potrebujejo. 

 
 

4) Globalna zdravstvena kriza je dramatično povečala pomen usposabljanja za digitalno pismenost. 
Spletno učenje je postalo nujna alternativa na vseh stopnjah izobraževanja. Zdajšnja situacija je 
opozorila na resne potrebe po: 

 
- zagotovitvi boljših digitalnih orodij, aplikacij in modelov za učenje temeljnih spretnosti, 
- večji osredotočenosti na kritično razmišljanje, medijsko, zdravstveno in finančno 

pismenost, 
- zagotavljanju kakovostnega poklicnega razvoja učiteljev, ne le v smislu kompetentne 

uporabe digitalnih orodij v lastne namene, temveč tudi  didaktičnih vidikov, ki jih je treba 
pri uporabi tovrstnih orodij upoštevati. 

 
 

5) Udeleženci konference EBSN 2020 izjavljamo, da želimo prispevati k zagotavljanju ukrepov, ki 
bodo naslovili te in splošne potrebe po izpopolnjevanju temeljnih spretnosti učiteljev po vsej 
Evropi, in bomo: 



 
 
 

- pretehtali možnosti za razvoj projektov s ciljem nasloviti omenjene potrebe, 
- po svojih zmožnostih prispevali k načrtovani seriji za profesionalni razvoj EBSN, t. i. 

Professional Development Series (PDS), ki bo oblikovana po vzoru prosto dostopnega 
izobraževalnega vira (CBS) in razvita v okviru projekta Erasmus+, rezultati katerega bodo 
predstavljeni na konferenci EBSN 2021, 

- prispevali k prizadevanjem EBSN za zagotavljanje ustrezne akreditacije in priznavanja 
takšnih tečajev s pomočjo načrtovanega sistema digitalnih značk EBSN, podprtega s strani 
konzorcija terciarnih institucij.  

 
 

6) Udeleženci konference EBSN 2020 prepoznavamo globalno razsežnost izzivov, s katerimi se 
trenutno soočamo. Čeprav je Evropa še vedno glavno področje delovanja omrežja, se 
pridružujemo podpori, ki jo EBSN nudi Unescovemu globalnemu zavezništvu za pismenost. 
Slednje je nedavno tudi sprejelo EBSN kot pridruženo članico. 

 
 
Podprli udeleženci spletne konference EBSN 2020.  
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