
tampada (ugotavljanje in spremljanje napredka udeležencev 
izobraževanja odraslih) je evropski projekt, ki ga koordinira grofijski 
svet Derbyshire in ki združuje pet partnerjev iz držav Evropske 
unije.

Projekt želi ponudnikom izobraževanja odraslih pomagati pri 
izboljševanju kakovosti in učinkovitosti ponudbe za udeležence 
izobraževanja odraslih z manj priložnostmi z določitvijo merljivih 
kazalnikov rezultatov za spremljanje vseživljenjskega napredka 
udeležencev. 

Z orodjem tampada lahko opredelimo, kaj so udeleženci pridobili 
z učenjem in kako jim pomaga pri doseganju napredka v 
življenju: npr. dobili so zaposlitev, bolj zaupajo vase ali nadaljujejo 
z izobraževanjem. Na tak način merimo izobrazbene, osebne, 
socialne in ekonomske rezultate izobraževanja odraslih.
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Dosežki

» Orodje za merjenje vseživljenjskega napredka udeležencev 
izobraževanja odraslih 

Orodje vsebuje seznam kazalcev in opisnikov za merjenje napredka 
udeležencev izobraževanja odraslih pred, med in po učenju. Dolgoročni 
rezultati so opredeljeni glede na štiri kategorije: Osebnostni in življenjski 
razvoj, Zdravje in dobro počutje, Družba, skupnost in državljanstvo, 
Zaposljivost, zaposlovanje in učenje. (Poleti 2019)

» Priročnik s strategijami mreženja in spodbujanja vključevanja 
udeležencev za spremljanje napredka udeležencev v izobraževanju 
odraslih

Priročnik dopolnjuje orodje z opredelitvijo strategij, ki temeljijo na 
metodah razločevanja na osnovi vrste posebne potrebe in lokalnih 
razmer. Dokument bo ponudnikom izobraževanja odraslih in deležnikom 
služil kot vodnik pri učinkovitem obveščanju in spodbujanju vključevanja 
udeležencev izobraževanja odraslih ter ključnih deležnikov. (December 
2019)

» Digitalno orodje za merjenje vseživljenjskega napredka

Z razvojem IKT in digitalnih rešitev zagotavljamo široko uporabnost 
orodja in priročnika. Ponudniki izobraževanja odraslih bodo lahko 
sistematično zbirali podatke o napredku in usmerjanju  udeležencev 
izobraževanja odraslih. Na osnovi teh podatkov bodo lahko izboljšali 
svoje storitve in izobraževalno ponudbo. (Maj 2020)

» Raziskava in priporočila

Namen raziskave je ugotavljanje funkcionalnosti orodja, njegove 
uporabnosti, tvorjenja podatkov, shranjevanja, zbiranja in postopkov 
primerjanja. Na osnovi pilotnih rezultatov bo nastal dokument, ki bo 
vseboval priporočila za sistematično uporabo na lokalnem, regionalnem, 
nacionalnem in evropskem nivoju. (Januar 2021)
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