Manifesto para a

Aprendizagem
de Adultos
no séc. XXI

A Educação de Adultos tem um papel a desempenhar no que respeita a:
1. Cidadania ativa, democracia e participação

5. Migração e alterações demográficas

As pessoas que participam na
educação de adultos têm mais
confiança no sistema político,
participam mais na sociedade,
exercendo o dever de voto, através
do voluntariado ou assumindo
papéis ativos nas comunidades.
2. Capacidades de vida para os indivíduos

A educação cívica e a aprendizagem
intercultural podem criar culturas
facilitadoras da integração. A
formação em línguas e competências básicas permitem que os
imigrantes se tornem cidadãos
ativos nos países que os acolhem.
6. Sustentabilidade

Os adultos aprendentes sentem-se
mais saudáveis, têm um estilo de
vida mais saudável, constroem
redes sociais novas e experienciam
melhoria no seu bem-estar.

3. A coesão social, equidade e igualdade
A educação de adultos fornece
muitas oportunidades para tornar,
em larga escala, as sociedades mais
igualitárias, ao mesmo tempo, para
criar crescimento económico.

4. Emprego e a digitalização
Aprender no local de trabalho
é um dos principais motores
para a participação dos adultos
na Aprendizagem ao Longo da
Vida. A educação de adultos pode
ajudar também a colmatar o desfasamento digital.

Os cidadãos europeus precisam de
informação e de espaços inovadores
para desenvolverem novos estilos
de vida, novos projetos e novas
abordagens. A educação de adultos
pode ajudar a fornecer a informação
necessária, espaços de debate e a
criatividade indispensáveis.
7. Políticas europeias
A educação de adultos contribui
para as principais estratégias
europeias em matéria de crescimento, emprego, inovação, equidade, coesão social, cidadania
activa, redução da pobreza, alterações climáticas, mercado interno,
migrações, paz e muito mais.
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