EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS (EAEA)
Asociaţia Europeană pentru Educaţia Adulților (EAEA) este vocea educaţiei nonformale din Europa. EAEA
este un ONG la nivel european, cu 123 organizaţii membre din 42 de ţări, reprezentând mai mult de 60 de
milioane de persoane în toată Europa.
EAEA este un ONG european, al cărui scop este de a reprezenta organizaţiile de educaţia adulţilor din
Europa și de a crea legături între ele. Fiind cunoscută la început ca Biroul European pentru Educaţia
Adulţilor, EAEA a fost înfiinţată în anul 1953 de reprezentanţi din câteva ţări europene. EAEA promovează
educaţia adulţilor, accesul şi participarea tuturor la educaţia nonformală, în particular a grupurilor mai slab
reprezentate.
PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE EAEA
Advocacy
 Influenţăm politicile care privesc educaţia nonformală a adulţilor şi învățarea pe tot parcursul vieţii;
 Cooperăm cu instituţiile oficiale europene, administraţiile naţionale şi regionale şi cu multe ONG-uri
naţionale şi internaţionale, de exemplu Consiliul Europei, Consiliul Internaţional pentru Educaţia
Adulţilor (ICAE) şi UNESCO;
 Suntem membri în mai multe asociaţii europene şi platforme importante, precum EUCIS-LLL şi
Platforma Socială;
 Reprezentăm educaţia adulţilor din societatea civilă în conferinţe şi grupuri de lucru oficiale ale UE.
Oferim resurse
 Publicăm reviste, rapoarte şi cărţi, oferim informaţii despre proiecte şi rezultate;
 Oferim membrilor servicii şi recomandări cu privire la politicile de lucru;
 Ajutăm membrii în găsirea de parteneri şi diseminarea proiectelor şi evenimentelor.
Oferim informaţii
 Oferim informaţii la zi despre realizările UE în privinţa educaţiei adulţilor;
 Trimitem buletine informative (newsletters) către o impresionantă listă de membri;
 Informăm publicul prin intermediul paginii web EAEA şi prin social media (Facebook, Twitter).
Stabilim legături
 Facilităm contacte cu şi între instituţii interesate în educaţia adulţilor şi alte ONG-uri;
 Lucrăm în strânsă legătură cu factorii de decizie din cadrul UE iar părerile noastre sunt luate în
consideraţie;
 Cooperăm cu alte instituţii de cercetare şi dezvoltare, inclusiv universităţi.
Creem o comunitate
 Ca reţea care cuprinde peste 100 de asociaţii specializate în educaţia adulţilor, noi formăm deja o
comunitate influentă;
 Evenimentele membrilor noștri permit schimbul de bune practici cu colegii europeni.
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