
BİZE KATILIN!Sesinizi Avrupa’da duyurun

European Association for the Education 
of Adults (EAEA), yetişkinler için yaygın 

eğitimin Avrupa’daki sesidir.

EAEA, 40’tan fazla ülkede 120’nin üzerinde 
üye kuruluşu olan bir Avrupa STK’sıdır 

ve Avrupa genelinde 60 milyon öğreneni 
temsil eder. 

EAEA, yetişkin öğrenimini ve herkesin 
-özellikle de yeterince temsil edilmeyen 

grupların- yaygın yetişkin eğitimine erişimi 
ve katılımını destekler. 

BİZ KİMİZ?

EAEA’NIN TEMEL GÖREVLERİ

• Avrupa düzeyinde hayat 
boyu öğrenme politikalarının 
desteklenmesi

• Projeler, yayınlar ve eğitimlerle 
uygulamaların geliştirilmesi

• Üyelerimize bilgi ve hizmetlerin 
sağlanması

• Uluslararası işbirliği

NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Katılım ile ilgili detaylı bilgileri  
EAEA web sitesinde bulabilirsiniz.

EAEA üyesi olmak için, 
web sitesini ziyaret edin

European Association for the Education of Adults (EAEA)
Mundo-J, Rue de l’Industrie 40, B-1000 Brussels

Tel: +32 2 893 25 22 / eaea-office@eaea.org / www.eaea.org
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SİZE NELER KAZANDIRIR?

BİLGİ

DESTEK

• Yaygın yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme 
alanındaki AB politikalarını etkiliyoruz

• AB kurumları ve birçok uluslararası ve yerel 
STK ile işbirliği içindeyiz

• Birçok etkili Avrupa kuruluşu ve platformunun 
üyesiyiz

• Yetişkin eğitimi sivil toplumunu resmi çalışma 
gruplarında ve konferanslarda temsil ediyoruz

KAYNAKLAR 

• Yayınlar, raporlar, kılavuzların yanı sıra, proje 
bilgilendirmesi ve sonuçlarını yayınlıyoruz

• Politika çalışmalarınız için hizmet ve öneriler 
sunuyoruz

• Ortak arayışı ve projelerin yaygınlaştırılması 
için destek veriyoruz

• Yetişkin eğitimi paydaşlarının aralarındaki ve 
diğer STK’larla olan iletişimini kolaylaştırıyoruz  

• AB’deki karar vericilerle yakın çalışıyoruz
• Üniversiteler dâhil diğer araştırma ve 

geliştirme kurumları ile işbirliği yapıyoruz

• AB’deki gelişmeler hakkında güncel bilgiler 
sağlıyoruz

• EAEA bülteni ve üyelere özel e-posta listesi 
gönderiyoruz

• EAEA web sitesi ve sosyal medya aracılığıyla 
bilgilerinizi güncelliyoruz

TOPLULUK
• Avrupa genelinde 120 kuruluşun bulunduğu 

bir ağa katılabilirsiniz
• EAEA etkinliklerine katılabilir, emsallerinizle bilgi 

ve deneyim paylaşımlarında bulunabilirsiniz.

AĞ

BUNU NASIL YAPIYORUZ?

 “Avrupa yetişkin eğitimi 
dünyasının bir parçası olmak ve 

en iyi deneyimleri paylaşmak için 
EAEA’ya katılın!”

“EAEA üyeliği ülkemde yetişkin 
eğitimini güçlendirir ve 
kuruluşumuzun toplum

geliştirici rolünü sağlamlaştırır.”

Susana Oliveira, 
Kerigma, Portekiz

“EAEA Avrupa’da yetişkin 
eğitiminin sesidir ve benzersiz 
ağı ile birçok kullanışlı bağlantı 

ve yenilik sağlar.” 

Uwe Gartenschlaeger,
dvv International, Almanya

Tiina Jääger,
Estonian Non-Formal Adult Education 
Association (ENAEA), Estonya
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