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Před deseti lety byla, na svém prvním zasedání v Kolíně nad Rýnem, spuštěna evropská informační síť 
vzdělávání dospělých InfoNet. On té doby se InfoNet vypracovala do významné sítě, která má své 
zastoupení téměř v každé zemi Evropské unie a asi 5000 pravidelných čtenářů.   

Síť 40 dopisovatelů  
InfoNet obvykle každý týden na svých stránkách portálu www.infonet-ae.eu uveřejňuje dva 
exkluzivní, novinářské články o vzdělávání dospělých. Témata se týkají nejnovějšího vývoje 
v různých evropských zemích, zpráv ze zázemí a zpráv evropských orgánů, zpráv o projektech, 
příkladů osvědčených postupů a článků z oblasti vědy a výzkumu.  Zprávy jsou připravovány sítí asi 
40 dopisovatelů, většinou novinářů, redaktorů, odborníků a zaměstnanců v zastřešujících organizacích.  
 
Finanční prostředky do září 2015   
Impuls k rozvoji sítě přišel od Evropské komise před deseti lety.  Jako vydavatel časopisu 
"Erwachsenenbildung" (Vzdělávání dospělých), si sdružení Katolického vzdělávání dospělých 
v Německu (KEB) vzalo na zodpovědnost a zařídilo financování až do září 2015, a to podáním 
projektové žádosti prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání EU / Grundtvig. Generální 
ředitelka KEB Andrea Hoffmeier řekla, že po roce 2015 již bohužel není možnost nadále žádat o 
finanční prostředky v rámci nástupnického programu Erasmus+. Dr. Michael Sommer, zaměstnanec 
německé Akademie Klausenhof a redaktor "Erwachsenenbildung ", byl od začátku zodpovědný za to, 
jak byly finanční prostředky použity a za redakční práce. Na evropské úrovni hraje, kromě mnoha 
národních zastřešujících organizací a sítí, rozhodující roli také Evropská asociace pro vzdělávání 
dospělých (EAEA).  
 
Zlepšení kvality  
Kvalita článků a domovských stránek byla během uplynulých deseti let postupně zlepšována. “I 
přesto, že jsou ti, co vzdělávají dospělé velmi zaneprázdněni, stojí za to se podívat, co se děje v jiných 
zemích a inspirovat se jimi,“, říká Andrea Hoffmeier. 
 
Nový produkt s časopisem "Celoživotní vzdělávání v Evropě "  
Na výroční konferenci v Praze diskutovali partneři především o budoucnosti sítě.  "Nyní plánujeme se 
zaměřit na naše novinářské dovednosti a těsnější spolupráci s finským partnerským časopisem 
‘Celoživotní vzdělávání v Evropě’. Pokud to bude možné, chceme v budoucnosti realizovat nový 
produkt společně ", řekl Dr. Michael Sommer.  


