JAK MOŻESZ DO
NAS DOŁĄCZYĆ?

By stać się członkiem EAEA wejdź na

Szczegółowe informacje na temat tego
jak do nas dołączyć można znaleźć na
stronie EAEA.

KIM JESTEŚMY?
European Association for the
Education of Adults (EAEA) jest głosem
nieformalnego procesu edukacji
dorosłych w Europie.
EAEA jest europejskim NGO z ponad
120 organizacjami członkowskimi
znajdującymi się w ponad 40 krajach
i reprezentowanych przez ponad 60
milionów europejskich słuchaczy.
EAEA promuje nauczanie dorosłych
oraz dostęp i uczestnictwo w nieformalnej edukacji dorosłych, która
przeznaczona jest dla wszystkich,
w szczególności dla grup obecnie
niedostatecznie reprezentowanych.

GŁÓWNE ZADANIA EAEA
•

•
•
•

Wspieranie polityki w zakresie
kształcenia przez całe życie
(Lifelong Learning) na poziomie
europejskim
Rozwój praktyki poprzez projekty, publikacje i szkolenia
Dostarczanie informacji i usług
dla naszych członków
Współpraca międzynarodowa
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European Association for the Education of Adults (EAEA)
Mundo-J, Rue de l’Industrie 10, B-1000 Brussels
Tel. +32 2 893 25 22 / eaea-office@eaea.org / www.eaea.org

JAK TO ROBIMY?

CO OTRZYMASZ?
•
•

RZECZNICTWO

•
•
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ZASOBY

•
•
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SIECI

•
•

•

SPOŁECZNOŚĆ

•

Mamy wpływ na politykę UE w zakresie nieformalnej edukacji dorosłych i kształcenia ustawicznego
Współpracujemy z instytucjami UE i wieloma
międzynarodowymi i krajowymi organizacjami
pozarządowymi
Jesteśmy członkiem wielu stowarzyszeń
i wpływowych europejskich platform
Reprezentujemy społeczność uczących się osób
dorosłych w oficjalnych grupach roboczych
i podczas konferencji
Wydajemy publikacje, raporty, podręczniki, a także
informacje dotyczące projektów i ich wyników
Świadczymy usługi i przekazujemy rekomendacje
osobom odpowiedzialnym za edukację dorosłych
Pomagamy w poszukiwaniu partnerów
i rozpowszechnianiu projektów
Dostarczamy bieżące informacje na temat rozwoju UE
Wysyłamy newsletter EAEA oraz spersonalizowany
mailing dla naszych członków
Informujemy Cię o tym co się u nas dzieje poprzez
stronę EAEA oraz na portalach społecznościowych

Ułatwiamy kontakty pomiędzy podmiotami
zajmującymi się kształceniem dorosłych i innymi
organizacjami pozarządowymi
Ściśle współpracujemy z decydentami UE
Współpracujemy z innymi instytucjami badawczorozwojowymi, w tym uniwersytetami

Dołączysz do sieci ponad 120 organizacji z całej
Europy
Możesz dołączyć do wydarzeń EAEA oraz
wymieniać się informacjami i doświadczeniami
z rówieśnikami

“Dołącz do EAEA, by stać się
częścią świata europejskiej
edukacji dorosłych oraz dziel się
swoimi najlepszymi praktykami!”

Tiina Jääger,
Estońskie Stowarzyszenie na
rzecz Pozaformalnego Kształcenia
Dorosłych (ENAEA), Estonia

“Członkostwo w EAEA wzmacnia
edukację dorosłych w moim kraju
oraz rolę naszej organizacji jako
społeczności jej deweloperów.”

Susana Oliveira,
Kerigma, Portugalia

“EAEA to głos edukacji dorosłych
w Europie, który dostarcza dużo
użytecznych powiązań
i innowacji w jego unikalnej
sieci.”

Uwe Gartenschlaeger,
dvv International, Niemcy

