LISÄÄ PLUSSAA
ERASMUS+:AAN
AIKUISKOULUTUS AIDOSTI OSAKSI ERASMUS+OHJELMAA!

Viidenneksellä EU-alueella asuvista aikuisista on puutteelliset luku- ja
numeeriset taidot (OECD 2013). Vielä useampi aikuinen kokee
epävarmuutta digitaalisten välineiden käytössä jokapäiväisessä
elämässään. Ilman näitä taitoja ihmiset altistuvat työttömyydelle,
köyhyydelle ja syrjäytymiselle. Aikuisten oppimiseen panostaminen
edistää paitsi Euroopan kilpailukykyä myös yhteiskuntarauhaa ja
osallisuuden kokemusta, aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa sekä
kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja henkilökohtaista kehittymistä.
Erasmus+ on merkittävä aikuiskoulutuksen rahoitusohjelma.
Korkeakouluopiskelijoiden lisäksi sen tulee vastata myös
harjoittelijoiden, opettajien, kouluttajien ja järjestöjen tarpeisiin.
Yliopistojen lisäksi ohjelma on tärkeä myös ammatilliselle koulutukselle,
perusasteen koulutukselle ja vapaalle sivistystyölle.

AIKUISKOULUTUKSEN
RAHOITUSTA NOSTETTAVA

80%

Erasmus+-ohjelman
rahoituksesta on
suunnattu
koulutukseen

Samanaikaisesti vain

5%

tästä koulutuksen
rahoituksesta on
suunnattu
aikuiskoulutukseen

10,7%

25–64-vuotiaista aikuisista osallistuu
koulutukseen, vaikka EU:n tavoitteena
on 15% osallistumisaste.

VAADIMME
ENEMMÄN HUOMIOTA
AIKUISKOULUTUKSELLE
ERASMUS+-OHJELMASSA!

MITEN TUKEA
AIKUISKOULUTUSTA
ERASMUS+-OHJELMASSA
INNOVAATIOITA JA YHTEISTYÖTÄ
STRATEGISILLA KUMPPANUUKSILLA
Erasmus+ (ja sen edeltäjä Grundtvig- ohjelma) ovat lisänneet
aikuiskoulutuksen eurooppalaisia innovaatioita ja yhteistyötä. Jo
pienetkin hankkeet ovat auttaneet parantamaan aikuiskoulutuksen
laatua, levittämään innovaatioita ja luomaan yhteisen eurooppalaisen
aikuiskoulutusyhteisön.
TUE ERASMUS+-OHJELMAN STRATEGISIA
KUMPPANUUKSIA JA LISÄÄ NIIDEN
RAHOITUSTA AIKUISKOULUTUKSELLE!

LAAJOJA VERKOSTOHANKKEITA
VASTAAMAAN ISOIHIN OSAAMISHAASTEISIIN
Jotta aikuiskoulutus voi vastata ajankohtaisiin isoihin
osaamishaasteisiin, ehdotamme laajoja, osaamis- ja
tietoalliansseihin verrattavia aikuiskoulutuksen
verkostohankkeita. Nämä aikuisoppimisen allianssit
voisivat tuoda yhteen aikuiskouluttajia ja tutkijoita
tarttumaan isoihin haasteisiin, kuten demokratian
lisäämiseen tai digitalisaatioon.
TUE AIKUISOPPIMISEN ALLIANSSIEN
PERUSTAMISTA!

LAATUA, VAIKUTTAVUUTTA JA
DEMOKRATIAA LIIKKUVUUKSILLA

Esimerkki: Grundtvig-ohjelmaan
(Lifelong Learning -ohjelman
aikuiskoulutustuki) sisältynyt
"senioreiden vapaaehtoisohjlema"
avasi aikanaan eurooppalaiset
liikkuvuudet pienelle osalle
ikääntyneitä oppijoita.

Aikuiskoulutuksen liikkuvuuksien osuus budjetissa on hyvin pieni. Monissa
maissa, joissa aikuiskoulutuksen rahoitus on alhainen, Erasmus+ on ainoa
mahdollisuus tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä. Siksi on tarve
lisätä liikkuvuuksia. Liikkuvuudet eivät kuitenkaan ole mahdollisia
aikuisoppijoille. Erityisesti kasvavan nationalismin ja ksenofobian aikana
mahdollisuus kulttuurienvälisiin kohtaamisiin olisi tärkeää tarjota
mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä. Mahdollisimman monilla oppijoilla
(myös ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä) pitäisi olla
mahdollisuus osallistua liikkuvuuksiin ja siten edistää avointa ja
osallistavaa eurooppalaista yhteiskuntaa.
TUE AIKUISKOULUTTAJIEN LIIKKUVUUDEN RAHOITUKSEN
NOSTOA JA LIIKKUVUUKSIEN ULOTTAMISTA MYÖS OPPIJOILLE!

TUKEA KANSALAISYHTEISKUNNALLE
Eurooppalaiset aikuiskoulutusjärjestöt ovat merkittäviä
eurooppalaisen aikuiskoulutuksen kehittäjiä, sillä ne
yhdistävät EU-tason aikuiskoulutuspolitiikan ja kansallisen,
alueellisen ja paikallisen tason aikuiskoulutuskäytännöt.
Jatkuva ja nostettu tuki näille kattojärjestöille on kaikkien
etu. Ehdotamme eurooppalaisten aikuiskoulutusjärjestöjen
toimintatuen jatkamista ja niiden rahoituksen nostamista
muiden alojen järjestöjen toimintatuen tasolle.
TUE JÄRJESTÖJEN TOIMINTATUKIEN JATKAMISTA
JA NOSTAMISTA!

LISÄÄ YHTEISTYÖTÄ JA RUOHONJUURITASON
TUKEA EU:N ULKOPUOLISILLE MAILLE
Aikuiskoulutusyhteistyö erityisesti ruohonjuuritasolla
vahvistaa demokratiaa ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua
kansalaisten, järjestöjen ja maiden välillä. Siksi on
tärkeää, että myös niiden maiden järjestöt, jotka eivät ole
EU-jäsenmaita tai ehdokasmaita, voivat osallistua
Erasmus+-ohjelmaan kokonaisvaltaisesti.
TUE KAIKKIEN EUROOPAN MAIDEN
OSALLISTUMISTA ERASMUS+-OHJELMAAN!

www.eaea.org

