Διακήρυξη για την

Εκπαίδευση Ενηλίκων
στον 21ο Αιώνα

Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στους εξής τομείς:
1. Ενεργός πολιτειότητα, δημοκρατία και συμμετοχή

5. Μετανάστευση και δημογραφική αλλαγή

Τα άτομα που συμμετέχουν σε δραστηριότητες
εκπαίδευσης ενηλίκων δείχνουν μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα,
συμμετέχουν περισσότερο στα κοινωνικά
δρώμενα, ψηφίζοντας, συμμετέχοντας σε
εθελοντικές δράσεις και αναλαμβάνοντας
ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους. Η εκπαίδευση
ενηλίκων παρέχει τη γνώση, τη τεχνογνωσία
καθώς και τον χώρο για την ανάπτυξη της
δημοκρατίας και της ιδιότητας του ενεργού
πολίτη.

2. Ατομικές δεξιότητες ζωής

Η πολιτική αγωγή και η διαπολιτισμική
μάθηση μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνίες
με φιλική προδιάθεση για ενσωμάτωση. Η
γλώσσα και οι βασικές δεξιότητες κατάρτισης
επιτρέπουν στους μετανάστες να γίνουν
ενεργοί πολίτες στις νέες πατρίδες τους. Η
έρευνα δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι
εκπαιδευόμενοι είναι πιο δραστήριοι,
συμμετέχουν σε περισσότερες εθελοντικές
δράσεις, εργάζονται περισσότερο και είναι πιο
υγιείς.

6. Αειφορία

Η εκπαίδευση ενηλίκων υποστηρίζει τα άτομα
σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και της ζωής τους, μέσα από την
απόκτηση διάφορων δεξιοτήτων και την
προσφορά μαθησιακών εμπειριών. Οι ενήλικοι
εκπαιδευόμενοι αισθάνονται υγιέστεροι,
ακολουθούν πιο υγιή πρότυπα ζωής,
δημιουργούν νέα κοινωνικά δίκτυα και βιώνουν
καλύτερες συνθήκες ζωής.

3. Κοινωνική συνοχή, ισότητα και δικαιοσύνη
Η εκπαίδευση ενηλίκων δημιουργεί τις
προϋποθέσεις για να υπάρξει μεγαλύτερη
ισότητα στην κοινωνία και να δημιουργηθούν
συνθήκες για δικαιότερες κοινότητες με
μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Η έμφαση
στις κοινωνικές ομάδες που δεν συμμετέχουν
σε μαθησιακές δραστηριότητες είναι
απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί
μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη.

Οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται πολλές
πληροφορίες για το περιβάλλον και την
ενέργεια αλλά και καινοτόμους χώρους
συζήτησης για να αναπτύξουν ένα νέο τρόπο
ζωής, νέα έργα και νέες προσεγγίσεις. Η
εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει
παρέχοντας τις πληροφορίες και τους χώρους
συζήτησης καθώς και να προωθήσει τη
δημιουργικότητα.

7. Εκπαίδευση ενηλίκων και Ευρωπαϊκές πολιτικές
Η εκπαίδευση ενηλίκων συμβάλλει στις
κυριότερες Ευρωπαϊκές στρατηγικές: στον
τομέα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της
καινοτομίας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής
συνοχής, της ενεργού πολιτειότητας, στη
μείωση της φτώχειας, την κλιματική αλλαγή,
την εσωτερική αγορά, τη μετανάστευση, την
ειρήνη και σε πολλές άλλες.

4. Απασχόληση και ψηφιοποίηση
Η μάθηση στους χώρους εργασίας είναι μία από
τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη
συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση.
Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να συνεισφέρει
στην καταπολέμηση του ψηφιακού
αναλφαβητισμού.
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