COLOQUE O MAIS
NO ERASMUS+
INCLUA A EDUCAÇÃO DE ADULTOS!

Um em cada cinco adultos, na União Europeia, tem poucas competências
em literacia e numeracia (OCDE 2013). E muitos mais não sabem utilizar,
com confiança, os instrumentos informáticos no seu quotidiano. Sem
estas competências, as pessoas encontram-se em grave risco de
desemprego, pobreza e exclusão social. Estratégias adequadas de
educação de adultos contribuem para a competitividade do mercado
europeu, mas também para a coesão e inclusão social, para a
democracia e cidadania activa, para além de outros benefícios como
melhor saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal.
ERASMUS+ é um programa marcante e crucial para os adultos que
querem aprender. Não é apenas um programa para estudantes, mas
também para aprendizes, docentes, formadores e organizações. E não
é apenas para universidades, mas também para centros de formação,
escolas e educação de adultos.

A EDUCAÇÃO DE ADULTOS SOFRE
DE UM SUBFINANCIAMENTO CRÓNICO

80%

dos fundos do
programa ERASMUS+
é dedicado à
educação e formação

5%

deste financiamento é
dedicado à educação
de adultos
Ao mesmo tempo, apenas

10,7%

dos adultos entre 25 e 64 anos participam em
educação de adultos, embora o horizonte
desejado pelo ET 2020 fosse de 15%.

APELAMOS A QUE
RECONHEÇAM A
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
DE ADULTOS NO PROGRAMA
ERASMUS+
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5 MANEIRAS DE APOIAR A
EDUCAÇÃO DE ADULTOS NO
ERASMUS+
INOVAÇÃO E COOPERAÇÃO ATRAVÉS DE
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
O ERASMUS+ (e, no passado, o programa GRUNDTVIG)
contribuíram enormemente para a inovação e a cooperação no seio
da educação de adultos na Europa. Mesmo os pequenos projectos
tiveram efeitos profundos na qualidade da educação de adultos, na
transferência da inovação e na criação de uma área comum europeia
de educação de adultos.
APOIE AS PARCERIAS ESTRATÉGICAS NO
ERASMUS+ COM UM AUMENTO SIGNIFICATIVO
PARA A EDUCAÇÃO DE ADULTOS

PROJECTOS DE GRANDE ESCALA PARA
DESAFIOS CHAVE
Tendo em vista um impacte apropriado na área da educação
de adultos, propomos projectos de grande escala comparáveis
às alianças de competências sectoriais ou às alianças de
conhecimento. Estas alianças na educação e formação de
adultos podem fazer convergir práticos e investigadores e
provocar um real impacte ao nível das políticas, ao adoptar,
como seus temas centrais, desenvolvimentos chave, tais como
democracia, informatização, etc.
APOIE A INTRODUÇÃO DE ALIANÇAS NA
EDUCAÇÃO DE ADULTOS!

MAIS QUALIDADE, IMPACTE E DEMOCRACIA
ATRAVÉS DAS MOBILIDADES

O programa Grundtvig (que
era o ramo do Programa
Aprendizagem ao Longo da
Vida para a Educação de
Adultos) tinha uma acção
para o voluntariado sénior
que abriu as mobilidades
europeias para um pequeno
grupo de aprendentes mais
velhos.

O orçamento para mobilidades em educação de adultos é muito reduzido.
Para muitos países e organizações, que sofrem de subfinanciamento
crónico, o ERASMUS+ é uma das poucas oportunidades para promover o
desenvolvimento dos profissionais do sector, o que faz subir a procura de
mobilidades. Infelizmente, os aprendentes adultos não podem participar
em mobilidades. Em tempo de chauvinismo e xenofobia, é muito útil
demonstrar o poder das trocas interculturais a um grupo mais alargado de
pessoas. Mais aprendentes (também nos centros de formação e na
educação de adultos) deviam ter a oportunidade de participar em
mobilidades e contribuir assim para uma sociedade europeia aberta e
inclusiva.
APOIE UM AUMENTO NO ORÇAMENTO DAS MOBILIDADES PARA
OS AGENTES DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS E A INCLUSÃO DOS
APRENDENTES!

APOIO À SOCIEDADE CIVIL
As associações europeias são essenciais para um
desenvolvimento positivo de políticas, na medida em que
constituem o elo de ligação entre as políticas europeias e as
práticas a nível nacional, regional e local. O apoio, reforçado
e constante, destas organizações federativas é, por
conseguinte, do interesse de toda a gente. Propomos a
continuação das bolsas de funcionamento às associações
europeias e igualmente um aumento orçamental equivalente
ao que ocorre com as bolsas de funcionamento noutros
sectores.
AS BOLSAS DE FUNCIONAMENTO DEVEM
CONTINUAR E SER AUMENTADAS!

MAIS COOPERAÇÃO COM AS ORGANIZAÇÕES DE
BASE E APOIO A UMA EUROPA MAIS ALARGADA
A cooperação em educação de adultos, especialmente ao
nível das bases, pode fortalecer a democracia e o diálogo
intercultural entre cidadãos, organizações e países.
Acreditamos que é, portanto, vital que as associações da
Europa, em países que não são membros nem candidatos,
devam poder participar plenamente no Programa.
APOIE A PARTICIPAÇÃO PLENA DE TODOS OS
PAÍSES DA EUROPA NO ERASMUS+!
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