
 

Viedenská deklarácia z výročnej konferencie siete EBSN v roku 2022 

 

§ 1 Účastníci výročnej konferencie Európskej siete pre základné zručnosti (European Basic Skills 

Network, EBSN), ktorá sa konala v roku 2022 hybridným spôsobom - vo Viedni a online, sa zaväzujú 

pokračovať vo svojej práci v oblasti podpory kvality európskych a vnútroštátnych systémov 

poskytovania vzdelávania v základných zručnostiach. Tento záväzok zahŕňa spoluprácu v implementácii 

nového Európskeho programu v oblasti vzdelávania dospelých a venovanie špeciálnej pozornosti 

odporúčaniu Rady s názvom Cesty zvyšovania úrovne zručností. Ceníme si doterajšie úspechy, ale 

zároveň si uvedomujeme, že je potrebné naďalej podnecovať všetkých európskych aktérov, aby 

považovali základné zručnosti za kľúčový faktor v politikách, ktorých cieľom je zvyšovanie odolnosti, 

podpora rovnosti a inklúzie, posilnenie participácie a vytváranie udržateľnejšej a demokratickejšej 

Európy. 

 

§ 2 Táto deklarácia nadväzuje na všetky predchádzajúce deklarácie siete EBSN (z konferencií v Berlíne 

v roku 2018, Tallinne v 2019, online v 2020 a vo Vallette v 2021), ktoré pripomínali tvorcom politík ich 

zodpovednosť za prípravu koherentných, adekvátne financovaných a robustných vnútroštátnych 

politík a programov v oblasti základných zručností, financovanie ďalšieho výskumu v oblasti základných 

zručností, vývoj modelov poskytovania vzdelávania orientovaného na učiaceho sa, ako aj adekvátnych 

systémov ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov a lektorov, ktorí pracujú so základnými zručnosťami 

dospelých. Táto deklarácia rovnako podporuje odporúčania, ktoré sformulovala Európska komisia 

v novom Európskom programe v oblasti vzdelávania dospelých, a obzvlášť tie, ktoré sa týkajú potreby 

oveľa silnejšej medzirezortnej a medzisektorovej spolupráce a koordinácie rôznych finančných schém. 

 

§ 3 Celý rad rušivých globálnych zmien v ostatných rokoch výrazne zvýšil tlak na jednotlivca, ako aj na 

spoločnosť. Budovať individuálnu a tiež celospoločenskú odolnosť je možné iba v tom prípade, ak budú 

mať všetci dospelí prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v dynamickom súbore zručností. Základné 

zručnosti zostávajú v centre pozornosti, ale zároveň je potrebné získavať ich v kontexte, ktorý zahŕňa 

a rozvíja zručnosti pre život.  

Finančná gramotnosť, zdravotná gramotnosť, zmysel pre podnikanie, environmentálne povedomie, 

kritické myslenie, povedomie o kybernetickej bezpečnosti, riešenie konfliktov, hodnoty demokracie 

a mieru musia byť súčasťou prístupu založeného na zručnostiach pre život. Tento dynamický súbor 

zručností by sa mal učiť a rozvíjať pomocou prístupu orientovaného na učiaceho sa v robustných 

a udržateľných programoch po celej Európe. 

 

§ 4 Potreba rozvoja základných digitálnych zručností vo všeobecnej dospelej populácii je v súčasnosti 

výzvou a zároveň príležitosťou dosiahnuť nové cieľové skupiny. Je treba vyvíjať a vyhodnocovať 

robustné, flexibilné a nízkoprahové modely učenia sa. Tieto modely môžu využívať rôzne spôsoby 
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poskytovania vzdelávania - prezenčné, online, riadené učiteľom, autonómne učenie, alebo ich 

kombináciu.  

Poznatky z pozitívnych skúseností sa musia stať inšpiráciou pre budúcu prax. Podpora postupov 

autonómneho učenia pomáha u učiacich sa budovať odolnosť a pripravenosť pre budúce výzvy. 

Osobitnú pozornosť treba venovať navrhovaniu a implementácii takých udržateľných modelov, ktoré 

zodpovedajú potrebám a zdrojom dospelých s veľmi nízkou úrovňou základných zručností. 

 

§ 5 Na súčasnú potrebu koherentných vnútroštátnych profilov učiteľa a lektora základných zručností 

vo vzdelávaní dospelých by mali reagovať modely, ktoré budú základom akreditovaného profesijného 

rozvoja a odborníkom umožnia postupovať po jasných vzdelávacích cestách zahŕňajúcich uznávanie 

výsledkov predchádzajúceho vzdelávania.  

 

§ 6 Účastníci konferencie EBSN 2022 sa zaväzujú pokračovať vo svojej práci, aby naplnili potrebu 

zvyšovania zručností učiteľov základných zručností v celej Európe, a to 

 tvorbou, realizáciou, implementáciou a hodnotením udržateľných projektov, ktoré sa 

zameriavajú na vývoj modelov profesijného rozvoja učiteľov,  

 prispievaním, ak je to možné, k súčasnej práci na tvorbe série vzdelávacích kurzov EBSN 

Professional Development Series (PDS),  

 spoluprácou so sieťou EBSN a svojimi vnútroštátnymi sieťami na adaptovaní sérií PDS a CBS 

(Capacity Building Series) pre potreby svojich krajín, 

 zdieľaním osvedčených postupov v rámci siete EBSN, ktoré sa týkajú zavádzania udržateľných 

modelov učenia sa, vrátane zmiešaného učenia sa, v oblasti poskytovania základných 

zručností.  

 

§ 7 Účastníci konferencie EBSN 2022 sú si vedomí globálneho rozmeru súčasných výziev, ktorým všetci 

čelíme. Vynaložia všetko úsilie, aby prispeli k riešeniu týchto medzinárodných výziev, budú podporovať 

Globálnu alianciu pre gramotnosť pri UNESCO (Global Alliance for Literacy, GAL), ako aj tie výsledky 

konferencie CONFINTEA VII, ktoré budú v súlade s deklaráciami EBSN. Vítame príležitosť spolupracovať 

s aktérmi v oblasti základných zručností za hranicami Európy. 

 

Odsúhlasené účastníkmi výročnej konferencie siete EBSN v roku 2022 vo Viedni 

10. júna 2022 


