ՄԱՆԻՖԵՍՏ

Մեծահասակների կրթությունը
21-րդ դարում.
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ՄԱՆԻՖԵՍՏ

Մեծահասակների կրթությունը
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Ուսումնառության զորությունն ու
բերկրանքը
Մեծահասակների կրթթյան եվրոպական ասոցիացիան (ՄԿԵԱ) սյն Մանիֆեստով առաջարկմ է կերտել Սովորող Եվրոպա՝ Եվրոպա, որը դեպի ապագա է
շարժվմ դրական տրամադրվածթյամբ՝ հիﬓվելով
անհրաժեշտ հմտթյնների, գիտելիքի  կարողթյնների վրա։ Մենք առաջարկմ ենք համաեվրոպական քայլ անել դեպի գիտելիքահեն հասարակթյն,
որն ի վիճակի կլինի դիմակայել ﬔր ժամանակների
մարտահրավերներին։ Նման մոտեցմը ենթադրմ
է, որ այսօր ևեթ ﬔծահասակների կրթթյանն ղղված կայն ներդրﬓեր կատարվեն եվրոպական,
ազգային, ռեգիոնալ և տեղական մակարդակներմ:
Նման ներդրման ազդեցթյնը տեսանելի կլինի երկարաժամկետ կտրվածքով՝ մրցնակթյան, բարեկեցթյան, առողջ բնակչթյան, զարգացման, հավասարթյան, կայնթյան և այլ տեսանկյններից:
Մեծահասակների կրթթյնն նի հասարակթյնները վերափոխել և կյանքեր փոխել ներժ, այն
մարդ իրավնք է և համընդհանր արժեք։ ՄԿԵԱ-ի
համոզմնքն է, որ ﬔծահասակների սﬓառթյնն  կրթթյնը պետք է խրախսվի եվրոպական
մակարդակով։ Այս մանիֆեստն րվագծմ է, թե ինչպիսի ներդրմ է նենալ ﬔծահասակների կրթթ-

յնը համաեվրոպական դրական զարգացﬓերմ։
Այնաﬔնայնիվ, այս հանգրվանին հասնել համար
անհրաժեշտ են զգալի հանրային ներդրﬓեր ﬔծահասակ սﬓառների և ﬔծահասակների կրթթյան կազմակերպթյնների ﬔջ։ Մեծահասակների կրթթյնը պետք է նաև հստակորեն ներառվի
ցկյանս սﬓառթյան այնպիսի ընդհանր մարտավարթյան շրջանակներմ, որը հաշվի է առնմ
և կարևորմ է սﬓառթյան բոլոր ոլորտներն 
ձևերը (ֆորմալ, ոչ ֆորմալ, ինֆորմալ)։
Սյն մանիֆեստով ﬔնք ﬕ կողﬕց ցանկանմ ենք
ընդգծել ﬔծահասակների կրթթյան տրանսֆորմատիվ հնարավորթյնները, իսկ մյս կողﬕց՝ սանել դրական փորձառթյնը։ Սովորել կարևորթյնը հաճախ չի գիտակցվմ, օրինակ, անհաջող դպրոցական փարձառթյան կամ ֆինանսական
ﬕջոցների  ժամանակի սղթյան պատճառով։
ՄԿԵԱ-ի նպատակն է ընդգծել սովորել դրական ազդեցթյնն  օգտը, քանի որ ﬔր ըմբռնմամբ սա
է սցման գործընթացից դրս ﬓացածներին գրավել աﬔնալավ ﬕջոցը։

Մարտահրավերներ
և լուծումներ

Մեծահասակների կրթթյնը Եվրոպային սպառնացող հիﬓական մարտահրավերների լծման
բանալին է։ Այսօր Եվրոպայմ նկատվմ է անհավասարթյան աճ, ընդ որմ ոչ ﬕայն մարդկանց,
այլ նաև տարբեր տարածաշրջանների և երկրների ﬕջև։ Ավելի  ավելի է ﬔծանմ եվրոպական
արժեքները և ազատական ժողովրդավարթյնը
հարցականի տակ դնող և այլատյացթյն կամ
հակաեվրոպականթյն քարոզող կսակցթյններին ձայն տվող եվրոպացիների թիվը։ Ուստի
խիստ կարևոր է ﬔծահասակների կրթթյան ﬕջոցով մարդկանց ներգրավել գիտակցված ժողովրդավարթյան գործընթացներմ։
Եվրոպայմ ժողովրդագրական փոփոխթյնների հետևանքով ականատես ենք լինմ բնակչթյան պատկերի փոփոխթյան. կյանքի ﬕջին տևողթյան ﬔծացման հետ ﬔծանմ է նաև ակտիվ
և առողջ կենսակերպ վարել ցանկթյնը։ Այն
երկրներմ և տարածաշրջաններմ, որտեղ աշխատաշկան զգալի փոփոխթյնների է ենթարկվել,
իսկ մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորթյնները սահմանափակ են, գործազըրկթյան մակարդակը շատ բարձր է` հատկապես
բնակչթյան աﬔնաերիտասարդ և աﬔնատարեց
հատվածներմ։ Արագացող թվայնացման պայմաններմ աշխատողներից, քաղաքացիներից և սպառողներից նոր հմտթյններ և կարողթյններ
են պահանջվմ։ Վերջին տարիների՝ դեպի Եվրոպա փախստականների ﬔծ ներհոսքը հսկա մարտահրավերների առաջ է կանգնեցնմ եվրոպական
կառավարթյններին։ Թեև Եվրոպայի քաղաքա-

ցիների ﬕ մասն իր աներկբա աջակցթյնը հայտնեց նորեկներին, ﬕգրացիան նաև ատելթյան և
խտրականթյան ալիքների պատճառ դարձավ:
Կլիմայի փոփոխթյնը և բնապահպանական այլ
մարտահրավերները շարնակմ են սպառնալ Եվրոպայի (և ոչ ﬕայն) ապագային և պահանջմ են
ավելի կայն տնտեսթյն, հասարակթյն և
ապրելակերպ1:
Մեծահասակների կրթթյնը վերոհիշյալ խնդիրներից շատերին դրական արձագանքել ﬕջոցն է։
Այն իր նպաստն է բերմ ոչ ﬕայն անհատներին,
այլև հասարակթյանն  տնտեսթյանը։ Մենք
ցանկանո՞ւմ ենք տեսնել ավելի նորարար, ավելի
հավասար  կայն Եվրոպա, որտեղ քաղաքացիներն ակտիվ և ժողովրդավարորեն մասնակցմ են
կառավարմանը, որտեղ մարդիկ տիրապետմ են
առողջ  արդյնավետ ապրել և գործել համար անհրաժեշտ հմտթյններին  գիտելիքին,
որտեղ հնարավոր է մասնակցել մշակթային և
քաղաքացիական կյանքին երիտասարդ տարիքից
ﬕնչև ծերթյն։ Ստորև ՄԿԵԱ-ն ներկայացնմ է
փաստարկներ, սﬓասիրթյններ, օրինակներ
և սովորողների պատմթյններ, որոնք պարզաբանմ են ﬔր դիրքորոշմը։

Մեծահասակների
(ոչ ֆորմալ) կրթության
հիմնական սկզբունքները


Մեծահասակների կրթթյնը համընդհանր և հանրային
արժեք է, որը կարող է փոխակերպել հասարակթյններն 
մարդկանց կյանքը։



Յրաքանչյր ոք պետք է նենա ﬔծահասակների բարձրորակ կրթթյն ստանալ իրավնք և հնարավորթյն։



Բոլորը կարող են սովորել՝ անկախ տարիքից և կենսափորձից:



Խրախսվմ է բոլոր սովորողների մասնակցթյնը, հատկապես՝ ցածր տարրական հմտթյններով անձանց։



Մեծահասակների կրթթյան առանցքային նպատակներից
է խոցելի սովորողների արդյնավետ տեղեկացﬓ  ներգրավմը «Մեթյի էֆեկտ»ի (Matthew’ eﬀect) ազդեցթյնը
նվազեցնել համար։



Կրթական ծրագրի մշակման, ﬔթոդաբանթյան, ընթացքի և
արդյնքի առանցքը սովորողն է։



Ոչ ֆորմալ ﬔթոդների և ﬔթոդաբանթյնների կիրառմամբ
խրախսել ստեղծագործական մտածողթյնը, օգտագործել սովորողների նեցած գիտելիքն  հմտթյնները և կիսվել ոգեշնչող հաջողթյան պատմթյններով։



Համապատասխան ﬔթոդների կիրառման, սﬓառթյան
բարձր որակի ապահովման և հաջողված սﬓական գործընթաց նենալ գրավականը բարձրակարգ դասընթացավարների, սցիչների և աշխատողների առկայթյնն է։



Կարողթյնների զարգացﬓ  նորարարթյնը ﬔծահասակների կրթթյամբ զբաղվող կազմակերպթյններմ
անհրաժեշտ են, որպեսզի հնարավոր լինի կանխատեսել և
արձագանքել սցման, դասավանդման և սովորողների կարիքների փոփոխթյններին, ինչպես նաև հասարակական
և տնտեսական զարգացման համատեքստմ։



Համագործակցթյնը (տարածաշրջանային, եվրոպական,
գլոբալ և ինստիտցիոնալ) խիստ կարևոր է ﬔծահասակների կրթթյան տեսանելիթյան, ինչպես նաև փորձի փոխանակման և նորարարթյան փոխանցմը հնարավոր դարձնել համար։

1) Մենք չենք զմ այս մարտահրավերները դասակարգել ըստ կարևորթյան։ Մենք համարմ ենք դրանք հավասարապես
կարևոր և այս փաստաթղթմ դրանց թվարկման հերթականթյնը չի ենթադրմ որևէ նախապատվթյն։
2) Ապացցված է, որ կրթթյան ավելի ցածր մակարդակ նեցող մարդիկ ավելի քիչ հնարավորթյն նեն մասնակցել ﬔծահասակների սցման
ծրագրերին։

Ակտիվ
քաղաքացիություն և
ժողովրդավարություն

ՄԿԵԱ-ն և նրա անդաﬓերը հավատարիմ են Եվրոպային և եվրոպական արժեքներին: Մենք հավատմ ենք, որ ժողովրդավարթյան, ﬕջմշակթային
շփﬓերի, սոցիալական արդարթյան  համագործակցթյան վրա է խարսխված այն Եվրոպան,
որտեղ առաջնային են հարգանքը, մասնակցթյնը և ﬕասնականթյնը: Ժողովրդավարթյնն
 եվրոպական ﬔծահասակների կրթթյնն նեն
ընդհանր ծագմ և պատմթյն։ Մեծահասակների կրթթյնը նշանակալի ազդեցթյն է նեցել
Եվրոպայմ ժողովրդավարական հասարակթյնների զարգացման վրա, բայց ﬕևնյն ժամանակ
նաև ﬔծահասակների կրթթյան ինստիտտներն
են ազդվել ժողովրդավարական շարժﬓերից։ Մեծահասակների կրթթյան բազմաթիվ կազմակերպթյններ ձևավորվել են էմանսիպացիոն շարժﬓերի արդյնքմ (բանվորների, կանանց կամ
կրոնական կազմակերպթյններ և այլն):
Մեծահասակների կրթթյնը քննադատական
մտածողթյան և իրավնքների  հնարավորթյնների ընդլայնման, ոգեշնչված քաղաքացիական
հասարակթյան, գիտելիքի և փորձառթյան զարգացման գործիք է։ Մեծահասակների կրթթյնը
նաև ակտիվ քաղաքացիթյնը խթանել հնարա-

վորթյն է տալիս։ Մեծահասակների կրթթյնն
անհրաժեշտ է հասարակթյններմ առկա իրավիճակներն  մարտահրավերները վերլծել, ինչպես նաև Եվրոպայի համար գերակա խնդիրներից
(ծայրահեղականացմ, ﬕգրացիա, սոցիալական
անհավասարթյն և այլն) դասեր քաղել համար։
Այդ խնդիրների առկայթյնը ցյց է տալիս, որ ժողովրդավարական մոտեցﬓերը, հանդրժողականթյնն  հարգանքը վերահաստատման կարիք
նեն։ Քննադատական մտածողթյնը նյնպես
առանցքային դեր նի թվային աշխարհմ կողﬓորոշվել համար և ենթադրմ է ﬔդիա գրագիտթյան բավականին բարձր մակարդակ։
Մեծահասակների կրթթյնը վերականգնմ և
ամրապնդմ է քաղաքացիական հասարակթյնը՝ ձևավորելով պատասխանատվթյն, ինչպես
նաև պատկանելթյան զգացմ դեպի Եվրոպա և
ժողովրդավարական ավանդյթ։ Մասնակցային ժողովրդավարթյնը հնարավոր է ﬕայն հանրային
լայն մասնակցթյան և որոշման կայացման գործընթացին իմաստավոր ներգրավման, ինչպես նաև քաղաքական և հասարակական խնդիրներին քննադատական գնահատական տալ ﬕջոցով։

Հետազոտության տվյալներ
Պրեստոնը (2004) վերլծել է ﬔծահասակների կրթթյան ազդեցթյնը մասնակիցների
քաղաքացիական կյանքի, հատկապես՝ արժեքների ձևավորման և մասնավորապես՝ հանդրժողականթյան վրա։ Կրթական գործընթացմ անհատների մասնակցթյնը որոշ
չափով կանխատեսմ է նաև հանրային կյանքմ նրանց ներգրավվածթյան մակարդակը.
«ﬕջին հաշվով որքան ﬔծ է սովորողների ներգրավվածթյնը կրթական գործընթացմ,
այնքան նրանք ավելի պատրաստակամ են հանրային կյանքմ դրական դերակատարմանը»։ Ավելին՝ ﬔծահասակների կրթթյնը նպաստմ է ռասսայական հանդրժողականթյան և ընտրթյնների մասնակցթյան ցցանիշի բարձրացմանը։ Ըստ Պրեստոնի՝
սցմը ազդմ է ինֆորմալ և ֆորմալ քաղաքացիական մասնակցթյան վրա։ Այն օգնմ է անհատներին կառցել, պահպանել, տարածել և վերակազմավորել իրենց սոցիալական հաղորդակցման ցանցերը։ Ի հավելﬓ, սցﬓ ազդմ է արժեքների ձևավորման վրա, օրինակ՝ մասնակիցների մոտ նկատվել է հանդրժողականթյան, ըմբռնման և
հարգալից վերաբերմնքի փոփոխթյն. (http://discovery.ucl.ac.uk/10015019/): Քաղաքացիական և սոցիալական ներգրավվածթյնը որպես սցման արդյնք սﬓասիրվել
է Տնտեսական համագործակցթյան և զարգացման կազմակերպթյան (OECD) կողﬕց
(http://www.oecd.org/education/ceri/understandingthesocialoutcomesoﬂearning.htm)։

Հաջողված փորձ
Ուկրաինական «Տեղական ձայները ժողովրդավարթյան համար. երկխոսթյան գործիքներ տեղական համայնքմ» ծրագրի շրջանակներմ Միկոլայիվ շրջանի Կայն զարգացման ակմբը նախաձեռնել է համայնքմ էներգիայի սպառման հարցերին վերաբերող
քննարկմ, որին մասնակցել են համայնքային ակտիվիստներ, տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների և ﬔդիայի ներկայացցիչներ։ Աշխատաժողոﬖ անցել է տարբեր
շահագրգիռ կողﬔրի ներգրավմամբ, իսկ հիմքմ դրվել են կրթական ծրագիր և վերապատրաստման ﬕ քանի դասընթացներ՝ տեղական զարգացմանը նպաստող էկոլոգիական
և էներգախնայող գործոնների մասին։ Քաղաքացիների կողﬕց ﬔծահասակների կրթթյան արժեքի գիտակցմը հնարավոր դարձրեց կրթական բաղադրիչների ավելի լայն ներառմը 2018-2026թթ համայնքային ռազմավարթյան ﬔջ։ Սա Ուկրաինայմ համայնքի
ﬕջոցներով բացված առաջին ﬔծահասակների կրթթյան կենտրոնն է և, հետևաբար, ﬔծահասակների կրթթյան առաջին ներգրավմը գործողթյնների ծրագրի ﬔջ։

Առողջություն և
բարեկեցություն

Անհավասարթյան զգալի դրսևորﬓեր կան
առող ջապահթյան ոլորտմ և հետևաբար՝ կյանքի ﬕջին տևողթյան վրա: Իրավիճակը շատ տարբեր չէ նյնիսկ աﬔնահամահավասար երկրներմ։
Առող ջթյնն  կրթթյնը փոխկապակցված են.
տարիների ընթացքմ ﬔր առող ջթյան և բարեկեցթյան մասին հոգ տանելը ենթադրմ է համապատասխան գիտելիքի առկայթյն, հմտթյններ և
կյանքի ընթացքմ ձեռք բերած և հղկված վարքագիծ
և վերաբերմնք։ Մեր հասարակթյնների առողջթյնը կախված է շարնակական կրթթյնից։

Սովորելը մարդկանց դարձնմ է ավելի ինքնավստահ, արդյնավետ և իրենց կարողթյններն 
հմտթյնները սթափ գնահատող, ինչը վերաճմ
է սեփական կյանքը և առող ջթյնը կառավարել ավելի գործն կարողթյան։ Մեծահասակների
կրթթյան դասընթացները հնարավորթյն են
տալիս մարդկանց հավաքել ﬕ սենյակմ ﬕ կամ
տարբեր խնդիրների շրջ՝ լայնացնելով նրանց ծա-

նոթթյնների շրջանակը, ինչը խիստ կարևոր է
մարդկանց բարեկեցթյան համար։ Սա նպաստմ
է ոչ ﬕայն նրանց անձնական զարգացﬓանը, այլև
շատ դրական է ազդմ մասնագիտական գործնեթյան վրա։
Առող ջապահական կրթթյնը կարևոր արդյնքներ է արձանագրմ բնակչթյան առող ջթյան բարելավման և հանրային առող ջապահական համակարգերի ծախսերի կրճատման տեսանկյնից. այն
նաև ապահովմ է ֆինանսական օգտներ, քանի
որ առողջ բնակչթյնն աշխատմ է ավելի երկար
և ավելի արդյնավետ։ Հետևաբար՝ առող ջապահական կրթթյնը վերաբերմ է ոչ ﬕայն շահառներին, (օրինակ՝ պացիենտներին և սովորողներին)
կամ ծառայթյններ տրամադրողներին (օրինակ՝
առող ջապահական ոլորտի մասնագետներ, կրթական անձնակազմ) այլ՝ ﬔզ բոլորիս։ Սա առանձին
ոլորտային խնդիր չէ. այն փոխկապակցված է ﬕ
շարք ոլորտների քաղաքականթյան հետ և պետք է
դիտարկվի որպես այդպիսին։

Հետազոտության տվյալներ
Ըստ ՅbՆԵՍԿՕ-ի Մեծահասակների սﬓառթյանը և կրթթյանը նվիրված երրորդ
գլոբալ զեկյցի՝ ավելի որակյալ կրթթյն նեցող մարդիկ հակված են ավելի հստակ
պատկերացմ նենալ իրենց առող ջթյան, իրենց հասանելի բժման մասին և ավելի
հմտորեն են հոգ տանմ իրենց առող ջթյան մասին։ Ըստ զեկյցի՝ ավելի լավ կրթթյն նեցողները ավելի կարճ են հիվանդանմ և ավելի քիչ աշխատանքային օրեր են բաց
թողնմ հիվանդթյան պատճառով։ Միջազգային սﬓասիրթյնները կրթթյնը
կապմ են առող ջթյան այնպիսի ցցանիշների հետ, ինչպիսիք են առողջ վարքը և կանխարգելիչ ծառայթյններից օգտվելը։ Լավ կրթված մարդիկ ծխել, ալկոհոլի չարաշահման կամ ապօրինի թմրաﬕջոցներ օգտագործել ավելի քիչ հակմ նեն։ Նրանք ավելի
շատ են զբաղվմ մարﬓամարզթյամբ, օգտագործմ են ﬔքենաների անվտանգթյան
գոտիները, պատվաստվմ են և մասնակցմ բժշկական զննման ծրագրերի (GRALE, 2016)3։

3) ՅbՆԵՍԿՕ (2016). Մեծահասակների սﬓառթյանը և կրթթյանը նվիրված երրորդ համաշխարհային զեկյց։
Տե՛ս՝ http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245913e.pdf

Հաջողված փորձ
Ավստրիական Alpha-Power ծագրի (2015թ. ՄԿԵԱ-ի Գրնտվիգ մրցանակի ազգային դափնեկիր) թիրախային խմբը տարբեր բժհաստատթյններմ աշխատող բժաշխատողներն էին։ Հատկ մշակված սեﬕնարների ընթացքմ և նրանց հետ քննարկվել է ցածր
տարրական կրթթյն նեցող հիվանդների հետ աշխատանքի նրբթյնները։ Բացի
տարրական կրթթյան և առող ջթյան փոխկապակցվածթյան մասին բժաշխատողների իրազեկﬕց, ծրագրի մյս նպատակներն էին՝
• տեղեկատվական նյթերի ստեղծմ և տարածմ գաղափարը կրողների և տարածողների ցանցի ﬕջոցով,
• առող ջթյանն առնչվող թեմայի հասանելիթյան ապահովմ
• ցածր կրթթյան մակարդակ նեցող մարդկանց առող ջապահական կարողթյնների զարգացմ:
Բոլոր ներգրավված կազմակերպթյններմ բժանձնակազﬕ տարբեր մասնագիտացմ նեցող մասնագետներ վերապատրաստվել են որպես գաղափարի կրողներ և տարածողներ։

Հետազոտության տվյալներ
Մեծահասակների կրթթյնը ոչ ﬕայն նոր գիտելիք ձեռք բերել լրացցիչ ﬔթոդ է, այլև
նախաձեռնողական մոտեցմ, որը հզորացնմ է մարդն և ամրապնդմ նրա մտավոր 
հոգևոր հավասարակշռթյնը: Ուսﬓասիրթյնները ցյց են տալիս, որ ﬔծահասակների կրթթյնը մարդկանց հնարավորթյն է տալիս ապրել ավելի րախ և բավարարված, հետևաբար նաև ավելի առողջ կյանքով։ BeLL ծրագրի շրջանակներմ կատարված
հետազոտթյնը ցյց է տալիս, որ հարցվածների 84%-ի ընկալմամբ ﬔծահասակների
կրթթյան ծրագրերմ ներգրավվելը դրական է ազդել իրենց մտավոր  հոգևոր հավասարակշռթյան վրա, իսկ 83%-ի մոտ դրական փոփոխթյններ են տեղի նեցել կյանքի
իմաստի պատկերացﬓերի առմով (http://www.bell-project.eu/cms/)։

Կյանքի
հմտություններ
անհատների
համար
21-րդ դարմ բոլորը պետք է նենան կյանքի և աշխատանքի համար անհրաժեշտ հմտթյններ 
կարողթյններ, այդ թվմ՝ այնպիսի հիﬓական
հմտթյններ, ինչպիսիք են գրագիտթյնն 
թվաբանթյնը: Բացի այդ, կարևոր նշանակթյն նեն 2018թ. Եվրոպական ﬕթյան խորհրդի
կողﬕց ընդնված լրամշակված «Ցկյանս սﬓառթյան առանցքային նակթյնների եվրոպական հիﬓադրյթների համակարգ»-մ սահմանված նակթյնները։ Մեծահասակների կրթթյնն ապահովմ է հմտթյններ և սﬓառթյան այնքան լայն շրջանակ, որն ի զոր է աջակցել
մարդն իր կարիերայի և կյանքի ողջ ընթացքմ։
ՄԿԵԱ-ն իր անդամ կազմակերպթյնների և
գործընկերների հետ համատեղ մշակել է «կյանքի

հմտթյնների հիﬓադրյթներ», որից հետևմ է
ցկյանս սﬓառթյան անհրաժեշտթյնը բոլորի համար։ Նոր տնտեսական, տեխնոլոգիական
և հասարակական զարգացﬓերի բերմով ﬔնք
բոլորս ստիպված ենք լինել բարելավել ﬔր կյանքի
հմտթյնները։
Մեծահասակների կրթթյնը կարող է կյանքեր
փոխել և տալ նոր հնարավորթյններ։ Այն տալիս
է նոր աշխատանք գտնել հնարավորթյն, ղի
է հարթմ դեպի սցմ, դպրոցական կրթթյնը կիսատ թողածին վերադարձնմ դասասենյակ,
ակտիվացնմ է մարդկանց ստեղծագործական 
մշակթային ձիրքերը և օգնմ է հասնել առողջ
ապրելակերպի  բարեկեցթյան:

Հետազոտության տվյալներ
Մարդկանց համար կարևոր են ոչ ﬕայն սﬓառթյան ղղակի արդյնքները. առկա
տվյալները ցյց են տալիս, որ ﬔծահասակ սովորողները բազմաթիվ առավելթյններ են
ստանմ ﬔծահասակների ոչ ֆորմալ կրթթյնից: Նրանք ֆիզիկապես ավելի առողջ են
և վարմ են ավելի առողջ կենսակերպ: Նրանք ստեղծմ են սոցիալական նոր կապեր և
իրենց ընկալմամբ ավելի բարեկեցիկ են: Բացի այդ, մարդիկ, ովքեր մասնակցմ են ﬔծահասակների լիբերալ կրթթյանը, ավելի մոտիվացված են մասնակցել ցկյանս կրթթյանը
և այն տեսնմ են որպես իրենց կյանքը բարելավել ﬕջոց: Այս արդյնքերի մասին տեղեկանմ ենք լեզվի, արվեստի, սպորտի և քաղաքացիական կրթթյան և այլ տարբեր բնագավառներմ դասընթացների մասնակիցներից: Կրթթյան ցածր մակարդակով մարդիկ
ﬔծահասակների կրթթյնից ավելի շատ օգտներ են ստանմ: (http://www.bell-project.
eu/cms/?page_id=10)

Հաջողված փորձ
Մեծ Բրիտանիայմ «Քաղաքացիների դասացցակ» ծրագիրը անապահով սովորողների
համար նախատեսված ﬔծահասակների սﬓառթյան մոտեցմ է, որի նպատակն է
ապահովել յրաքանչյր քաղաքաց՝ անգլերենի, մաթեմատիկայի և այլ «կյանքի հմտթյնների» մակարդակի բարելավմը: Այն հանգեցնմ է աշխատատեղմ և աշխատանք
փնտրելիս, սﬓառթյան ﬔջ, անձնական, ընտանեկան և համայնքային կյանքմ ավելի լավ առաջընթացի, արդյնքների և ձգտﬓերի։ Այս մոդելը խրախսմ է տեղական սցմը և ներգրավմ է սովորողներին բովանդակթյան մշակման ﬔջ։ Այս մոտեցմամբ
կապ է ստեղծվմ անգլերենի, գրագիտթյան  թվաբանթյան բազային հմտթյնների
և (կամ անգլերենը այլ լեզվակիրների համար) թվային, ֆինանսական, առող ջապահական
և քաղաքացիական հնարավորթյնների ﬕջև (https://www.learningandwork.org.uk/ourwork/life-and-society/citizens-curriculum/)։
Այս ծրագրի կարևոր բաղադրիչ է սովորողի կարիքները բավարարել համար անհրաժեշտ
թվով հմտթյնների և կարողթյնների փոխկապակցմը։ Ճկն մոդելը կարող է հարմարեցվել և օգտագործվել տարբեր համայնքներմ և սցման համատեքստերմ։ Ուսմնական ծրագրին մասնակցային մոտեցﬓ  մատցմը բազմապատկմ է ներգրավվածթյնը և սովորողների շահագրգռվածթյնը։ Պիլոտային ծրագրի գնահատականների
համաձայն՝ տարրական հմտթյնների և ավելի լայն մակարդակմ կարողթյնների 
հմտթյնների փոխկապակցմը հանգեցնմ է սովորողների համար արդյնավետթյան բարձրացման, ներառյալ աշխատանք գտնել հնարավորթյնը, սցման հանդեպ
վերաբերմնքի փոփոխթյնը, ավելի ակտիվ սոցիալական և քաղաքական ներգրավվածթյնը։
Գրագիտթյան նակթյններ
Հասկանալ և ստեղծել գրավոր տեքստ
– հաղորդակցվել գրավոր տեղեկատվթյան
հետ առօրյա կյանքմ, տանը, աշխատավայրմ
և համայնքմ
– օգտագործել այս նակթյնները քաղաքացիական կյանքին մասնակցել համար։

Մաթեմատիկական նակթյններ
Ճանաչել և օգտագործել թվաբանական տվյալները առօրյա կյանքմ. օգտագործել մաթեմատիկան խնդիրներ լծել, ապագան նկարագրել, բացատրել և կանխորոշել համար։

Թվային նակթյններ

Ներժի լիարժեք
իրացմ

Ակտիվ հասարակական
մասնակցթյն

Ունենալ համապատասխան գիտելիք և
նակթյններ՝ սեփական ֆիզիկական
և հոգեկան առող ջթյան մասին հոգ
տանել համար, ինչպես նաև խնաﬔլ
րիշներին՝ իմանալով ինչպես օգտվել
առող ջապահական համակարգից, հասկանալով տարրական առող ջապահական տեղեկատվթյնը (օրինակ՝ դեղորայքի, սննդամթերքի փաթեթավորմ)։

Դոﬕնոյի էֆեկտ
մասնակիցների համայնքերմ
և ընտանիքներմ

Անկախթյն և
ինքնաբավթյն

Առող ջապահական նակթյններ
Ուսմը
շարնակել
խթան

Աշխատաշկայի
մաս լինել

Օգուտներ

Հզորացում

Ֆինանսական նակթյններ
Կարողանալ կառավարել գմարը և օգտագործել տեղեկատվթյնն  խորհրդատվական
ծառայթյնները սեփական
ֆինանսները արդյնավետ կառավարել համար։

Անձնային և ﬕջանձնային
նակթյններ

Ծանոթ լինել համակարգչային և համացանցային ﬕջավայրին և կարողանալ օգտագործել թվային գործիքնեը,
ﬔդիան և ռեսրսները, օրինակ՝
տեղեկատվթյն գտնել համար,
գործնական խնդիրներ լծել, թվային
բովանդակթյն և արդյնք ստեղծել համար։ Կառավարել տվյալները՝
ﬔդիա հաղորդագրթյնների բնյթի,
ﬔթոդի և ազդեցթյան մասին քննադատական պատկերացմ նենալով։

Բնապահպանական նակթյններ
Գիտակցել ﬔր առօրյա գործողթյնների ազդեցթյնը շրջակա
ﬕջավայրի վրա (օրինակ՝ ինչպես
է սննդամթերքն արտադրվմ և
սպառվմ, էներգիա, վերամշակմ,
թափոնների կրճատմ)։ Հասկանալ
կայն զարգացման հայեցակարգը
և ինչպես են այնտեղ ﬕահյսվմ
բնապահպանական, հասարակական
և տնտեսական բաղադրիչները։

Քաղաքացիական նակթյններ
Ինքնակառավարմ, ինքնագնահատմ
և կարեկցանք. ի վիճակի լինել որոշﬓեր կայացնել և խնդիրներ լծել, ի
վիճակի լինել րիշների հետ հարգալից
հաղորդակցման, կառավարել հակասթյնները և համագործակցել րիշների
հետ՝ ի հեճկս բոլոր տարբերթյնների։

Հասկանալ, թե ինչպես է իրականմ գործմ ժողովրդավարթյնը, ինչպես մասնակցել ժողովրդավարական
գործըթացներմ և ներգրավված լինել համայնքներմ։
Հասկանալ և հարգել կրոնական և մշակթային տարբերթյնները։

Նկարը՝ Կյանքի հմտթյններ Եվրոպայի համար ծրագրից. https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/

Սոցիալական
համախմբվածություն,
արդարություն և
հավասարություն

Կրթթյան մակարդակը ﬔծապես ազդմ է մարդկանց հնարավորթյնների վրա՝ սկսած նրանց աշխատանքի տեսակից ﬕնչև կյանքի տևողթյնը:
Բավական ﬔծ թվով սﬓասիրթյններ փաստմ են, որ կրթթյան ավելի բարձր նախնական
մակարդակ և ավելի բարձր որակավորմ նեցող
մարդիկ հակված են շարնակել սովորել և, որպես
այդպիսին, կրթթյնը շարնակել ավելի շատ
հնարավորթյններ նեն, քան կրթթյան ավելի
ցածր մակարդակ նեցողները:
Մեծահասակների կրթթյնը նպաստմ է սոցիալական շարժնթյան ﬔծացմանը։ Մեծահասակների կրթթյնը կարևոր է թե՛ առաջնային կրթթյնը կիսատ թողածների համար, և թե՛ նրանց համար,
ովքեր զմ են շարնակել սովորել որպես ﬔծահասակ: Տարրական հմտթյնների դասընթացներից ﬕնչև այլընտրանքային ﬕջնակարգ դպրոց
կամ փախստականների համար լեզվի դասընթացներ` ﬔծահասակների կրթթյնը տալիս է ոչ ﬕայն

անհատական մակարդակմ կյանքը բարելավել
բազմաթիվ հնարավորթյներ, այլև նի հասարակթյնը համահավասարեցնել, ավելի արդարացի դարձնել  տնտեսական աճին նպաստել
ներժ։ Սոցիալական ներառմը առավել բարձր
մակարդակի հասցնել համար անհրաժեշտ է առավել ակտիվ ներգրավել այն խմբերին, որոնք չեն մասնակցմ կրթական տարբեր գործընթացների: Ճիշտ
մոտեցմ կիրառել դեպքմ կավելանա մարդկանց ներգրավվածթյնը բոլոր ոլորտներմ՝ լինի հասարակական կյանք, ժողովրդավարթյն,
տնտեսթյն, արվեստ, թե մշակյթ:
Մեծահասակների կրթթյնը հատկապես արդյնավետ է տարբեր տարիքի և ոլորտների մարդկանց
ﬕավորել, փոխըմբռնման և հարգանքի մթնոլորտ
ձևավորել, ակտիվ քաղաքացիթյանը նպաստել, անձնական առաջխաղացման և բարեկեցթյան
առմով։ Արդյնքմ շահմ է հասարակթնը,
ժողովրդավարթյնը և սոցիալական խաղաղթյնը։

Հետազոտության տվյալներ
Ուսﬓասիրթյնները ցյց են տալիս, որ հասարակթյնից օտարացման վտանգը
ավելի բարձր է այն մարդկանց շրջանմ, ովքեր իրենց կյանքը հաջողթյամբ կառցել
գործմ սահմանափակ ազդեցթյն նեն (նակթյն, որը ձևավորվմ և ձևափոխվմ է կենսափորձի կտակմանը զգընթաց) ՝ (https://eaea.org/project/life-skills-for-europelse/)։ Այս առմով ﬔծահասակների կրթթյան ներդրմը շատ արժեքավոր է։ Մեծահասակների կրթթյան օգտները՝ ի հավելﬓ ստացված գիտելիքի և որակավորման, երկ
ճանապարհով են ձեռք բերվմ.
1. Անձնական հատկանիշներ և նակթյններ. ﬔծահասակների կրթթյնն  սմնառթյնը նպաստմ են հմտթյնների, կարողթյնների և անձնական ռեսրսների
կատարելագործմանը, ինչպես նաև վերահաստատմ են անբարենպաստ պայմաններմ
անհատի՝ ինքն իր կարողթյնների հանդեպ հավատը։
2. Հասարակական շփմ. ﬔծահասակների կրթթյնը ﬕևնյն և տարբեր սոցիալտնտեսական խմբերի ներկայացցիչներին հնարավորթյն է տալիս կապ հաստատել
և շփվել, խրախսմ է սոցիալական համախմբվածթյնը և սոցիալական ներգրավվածթյան հնարավորթյն է ընձեռմ։

Հաջողված փորձ
Շվեդիայմ բավականին լավ արդյնքներ են գրանցել «Ուսմը խթանող ժողովրդական
բաձրագյն դասընթացները», որոնք նպաստմ են աշխատանք փնտրող երիտասարդների շարնակական կրթթյանը: Դասընթացներից հետո մասնակիցների 40%-ը սկսել է
կամ ավելի շատ աշխատել, կամ ավելի շատ սովորել, և ավելի քան երկ երրորդը հակված
է շարնակել կրթթյնը և հավատմ է, որ կրթթյնը դեպի աշխատաշկա տանող
ճանապարհն է: Շվեդիայի ողջ տարածքմ ժողովրդական բաձրագյն դասընթացներ են
կազմակերպվմ փախստականների համար, որոնք նպաստմ են շվեդական հասարակթյնմ վերջիններիս ինտեգրմանը, ինչպես նաև ստեղծվմ են սﬓական հնարավորթյններ ապաստարան փնտրողների համար: Այս հատկ ջանքերը հաջողթյամբ
են պսակվել, քանի որ դրանք հիﬓված են արդեն իսկ գոյթյն նեցող ﬔծահասակների
կրթթյան կառյցների և կազմակերպթյնների վրա: Վերջիններս մշտապես ստանմ
են պետական աջակցթյն:
Իսպանական Լա Վերնեդա – Մանտ Մարտի ﬔծահասակների կրթթյան կենտրոնմ առաջին անգամ կենտրոնի կրթական ծրագրերից օգտվող մարդկանց ող ջնելը համարվմ է
այնքան կարևոր, որ արվմ է անհատապես։ Կենտրոն հաճախող յրաքանչյր մարդ
ժամանակ է տրամադրվմ։ Նախկին մասնակիցներն էական դեր են խաղմ նոր սմնառներին դիմավորել, գրանցել, խմբերի բաժանել գործմ, քանի որ նրանք ծանոթ
են առաջին անգամ մասնակցել փորձառթյանն  տիրապետմ են համապատասխան
հաղորդակցական հմտթյններին՝ մասնակցթյնը արդյնավետ դարձնել համար։
Նոր մասնակցի մակարդակը որոշվմ է քննարկման ընթացքմ և կողﬔրի համաձայնթյամբ։ Հատկ շադրթյն է դարձվմ, որ խմբեր կազﬔլ գործընթացը հասկանալի և
ընդնելի լինի յրաքանչյր մասնակցի համար։ Կենտրոնի աշխատողներն  կամավորներն իրենց հարցերմ և շփﬓերմ խսափմ են մասնակիների հետ «քննական» ոճի
հարցպատասխանից։

Զբաղվածություն
և աշխատանք

Ուսցման և աշխատանքի ﬕջև դրական կապն
ակնհայտ է. սովորող աշխատողները, ձեռներեցները և կամավորներն իրենց աշխատանքմ ավելի
արդյնավետ են և նորարարական, որն էլ իր հերթին ընկերթյններին դարձնմ է ավելի մրցնակ և հաջողակ։ Թվայնացմը, ﬕջազգայնացմը, սպասարկման կողﬓորոշմը, ճկնթյնը,
աշխատաշկայի բոլոր այս ﬔգա ﬕտﬓերն նեն ﬕ ընդհանր բան՝ դրանք աշխատողների
որակավորﬓերի փոփոխված և ավելի բարձր պահանջներ են սահմանմ։ Սա նոր երևյթ չէ, բայց
պահանջների փոփոխթյան արագթյնն ավելի
ﬔծ է քան երբևէ։
Այս ﬕտﬓերին զգընթաց փոխվմ էն այն արագթյնը, որով աշխատողները պետք է հարմարվեն անվերջ փոփոխթյններին և ձեռք բերեն նոր
նակթյններ։ Մասնագիտական նակթյնների թարմացմը դարձել է մշտական անհրաժեշտթյն, իսկ ﬔտանակթյնները, ինչպիսիք
են սոցիալական և հաղորդակցական հմտթյնները, դարձել են խիստ կարևոր։ Հետևաբար՝ օրինաչափ է, որ աշխատաշկայի և ապագա աշխատանքի վերաբերյալ գրեթե բոլոր սﬓասիրթյն-

ները հանգմ են ﬕ եզրակացթյան, այն է՝ տեղի
նեցող փոփոխթյններին դիմակայել համար
շարնակական վերապատրաստﬓերը և աշխատատեղմ սովորելը ղղակի չնեն այլընտրանք
ոչ ﬕայն ցածր որակավորմ նեցող աշխատողների համար, այլ անխտիր բոլոր աշխատողների պարագայմ։ Ինչ վերաբերմ է աշխատանք չնեցողներին, ապա ﬔծահասակների սﬓառթյնը
նրանց դարձնմ է ավելի դիմակայն, ﬔղմմ է
գործազրկթյան արդյնքմ ինքնավստահթյան
կորստի հետևանքները:
Համապատասխան հմտթյններ չնեցող անձինք չափազանց խոցելի են աշխատաշկայի փոփոխականթյան պայմաններմ. ստի հարկավոր են շարնակական ներդրﬓեր կրթթյան և
վերապատրաստման ոլորտներմ։ Մեծահասակների կրթթյան եվրոպական ասոցիացիան, կարևորելով հմտթյնների կատարելագործմը և նոր
հմտթյնների ձեռք բերմը, գտնմ է, որ զբաղվածթյան համար նպաստավոր է ցանկացած սﬓական գործընթաց։

Հետազոտության տվյալներ
Միջին մասնագիտական սցման զարգացման կենտրոնի 2012թ հետազոտթյնը՝
«Ապագա հմտթյնների առաջարկն  պահանջարկը Եվրոպայմ. կանխատեսմ» եզրակացնմ է, որ (...)անհրաժեշտ է պահպանել և/կամ ավելացնել կրթթյան և վերապատրաստﬓերի ոլորտմ կառավարթյնների, ձեռնարկթյնների և անհատների կողﬕց
արվող ներդրﬓերի մակարդակը ննիսկ ներկայիս ֆինանսական սահմանափակﬓերի ճնշող պայմաններմ։ Հիﬓականմ ﬔծահասակ աշխատողներն են, որ պետք է դիմակայեն եկող փոփոխթյններին, և մ անհրաժեշտ է պահել աշխատժի համակարգմ։
Նրանց պետք է հնարավորթյն տրվի սովորել և տարբեր աշխատանքներ կատարել համար անհրաժեշտ որակավորմ ստանալ։ Եթե այսպիսի հնարավորթյնները
չբացվեն, կﬔծանա ռիսկը, որ այսօրվա ցածր որակավորմ նեցող աշխատողները վաղը
կդառնան երկարաժամկետ գործազրկ (http://www.cedefop.europa.eu/ﬁles/5526_en.pdf)։

Հաջողված փորձ
2018 թվականին Շվեյցարիայմ նախաձեռնվել է աշխատանքային գործնեթյան տարրական հմտթյնների խրախսման պետական ծրագիր։ Ծրագրն աջակցմ է այն բիզնեսներին, որոնք ներդրմ են կատարմ իրենց աշխատողների տարրական հմտթյնների զարգացման ﬔջ`օգնելով վերջիններիս դիմակայել աշխատաշկայի փոխակերպմներին։ Ծրագիրը հիﬓվմ է Շվեցարական GO ծրագրի դրական փորձի վրա։ Ծրագիրը
ցյց տվեց, որ աշխատանքային գործնեթյան տարրական հմտթյնների սցմը
շահեկան է և՛գործատների, և՛ աշխատողների համար (https://www.sbﬁ.admin.ch/sbﬁ/de/
home.html)։

Թվայնացում

Այսօր ﬔր հասարակթյնը արձագանքմ է չորրորդ արդյնաբերական հեղափոխթյանը, այն է՝
թվայնացմանը: Արդյնքմ ականատես ենք լինմ աշխատաշկաների էական վերափոխմանը,
ինչպես նաև աշխատանքի  կրթթյան էթյան
և ապագա հեռանկարների հիﬓարար փոփոխթյնների։ Ցկյանս սﬓառթյան մասնակից
ցանկացած ﬔծահասակի համար խիստ կարևոր է
հասկանալ թվայնացման ազդեցթյնը, հնարավորթյններն  մարտահրավերներն աշխատանքի
և սցման համատեքստմ։ Դա կարևոր է անձնական զարգացման և գոհնակթյան, աշխատանք գտնել, սոցիալական ներգրավվածթյան
և ակտիվ քաղաքացիթյան տեսակետից։ Մեր օրերմ հանրային կյանքմ ակտիվ մասնակցթյն
նենալ համար յրաքանչյր ոք պետք է բավարար մակարդակով թվային հմտթյնների տիրապետի։
ՄԿԵԱ-ն խիստ անհանգստացած է, որ եվրոպացիների 43%-ը չնի բազային թվային գիտելիքներ։ Այս
ոլորտմ բավարար հմտթյններ չնեցող ﬔծահասակներին ﬔկսացման բարձր վտանգ է սպառնմ։ Մինչև 2024թ. թվային ոլորտի հմտթյններ
պահանջող աշխատանքների քանակը բարձրանալ է 12%-ով։ Թվային գործիքների օգտագործմը
հաջորդ 5 տարմ դառնալ է գերկարևոր, սակայն
թվայնացման ընձեռած հնարավորթյններից
օգտվել հնարավորթյնը բնավ հավասարապես
չի բաշխված4։ Խոցելի և ﬔկսացած ﬔծահասակները կարող են կրկնակի անբարենպաստ դիրքմ
հայտնվել փոփոխթյնների մասին իրազեկվա-

4) «Accenture»-ի 2017թ. «Ապագայի հմտթյններ» հետազոտթյն

ծթյան պակասի կամ դրանց հարմարվել ﬕջոցներ չնենալ պատճառով։ ՄԿԵԱ-ն կոչ է անմ
ապահովել բոլոր սկսնակ և ﬕջին մակարդակներմ գտնվող ﬔծահասակների՝ թվային հմտթյնների դասըթացներին մասնակցթյնը։

Տեխնոլոգիան փոխմ է նաև սովորել և սովորեցնել ապագան՝ առաջարկելով անհամար գործիքներ կրթել և կրթվել գործընթացները բարելավել համար։ Կարևոր է, որ կրթթյն տրամադրողները կարողանան օգտագործեն այդ գործիքները՝
կատարելագործելով իրենց աշխատանքը, ստեղծելով գործնական կիրառթյան հարթակներ, կիսելով
գիտելիքը և հմտթյնները։ Ուստի անհրաժեշտ է
բարելավել հասանելիթյնը դեպի ենթակառցվածքներ և վերապատրաստմ:
Թվայնացﬓ արդեն փոխել և շարնակել է փոխել ﬔր կենսապայմանները, շարժնթյնը, ﬕջավայրը, հաղորդակցթյնը և կյաքնի այլ ոլորտներ։ Որպես հետևանք րիշ են են նաև այս փոփոխթյնները կառավարել և հասարակթյան
մաս կազﬔլ համար անհրաժեշտ կյանքի հմտթյնները։ Մեծահասակների կրթթյնը ոչ ﬕայն
տրամադրմ է անհրաժեշտ հմտթյններ, այլև
կանխատեսմ է ապագա զարգացﬓերն  ձևավորմ դրանք։

Հետազոտության տվյալներ
Համաշխարհային տնտեսական ֆորﬕ 2016թ. Գլոբալ մարտահրավերների պատկերացմ զեկյցը վերնագրած էր «Աշխատատեղերի ապագան. զբաղվածթյն, հմտթյններ և աշխատժի ռազմավարթյն չորրորդ արդյնաբերական հեղափոխթյան համատեքստմ»։ Ըստ զեկյցի՝ անհնար է դիմակայել ներկայիս տեխնոլոգիական հեղափոխթյանը՝ ղղակի ակնկալելով, որ մյս սերնդի աշխատժը ինքնըստինքյան ավելի
պատրաստ կլինի։ Խիստ կարևոր է, որ բիզնեսները ակտիվ դեր ստանձնեն իրենց աշխատողների վերապատրաստման հարցմ, որ անհատներն ավելի նախաձեռնող լինեն իրենց
շարնակական կրթթյան հարցմ, որ կառավարթյնները հնարավորինս արագ և
ստեղծագործաբար պարարտ հող ստեղծեն այս ջանքերին աջակցել համար (http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf)։

Հաջողված փորձ
HackYourFuture-ը կրթական ծրագիր է, որն օգնմ է Նիդերլանդներմ ապաստանած
փախստականներին ծրագրավորմ սովորել և դառնալ լիարժեք վեբ ծրագրավորողներ։
Ծրագրի շրջանակներմ մասնակիցներին սովորեցնմ են ծրագրավորմ և բացատրմ,
թե ինչպես է կարելի ձեռք բերել աշխատաշկայմ պահանջված հմտթյնները, որից
հետո սանողներին կապմ են ծրագրավորողներ փնտրող ընկերթյնների հետ։ Այլ
կերպ ասած՝ նախաձեռնթյնն աշխատմ է նախագծային (project based) սցման հիման վրա, երբ մասնակիցները պետք է զարգացնեն սեփական գաղափարները, ﬕասին
ինչ-որ բան նախագծեն և իրագործման ընթացքմ սովորեն։ Ուսﬓական նյթերի գերակշիռ մասը զետեղված են հատկ մշակված վեբ կայքմ առցանց սցման համար,
բայց հանգստյան օրերին Ամստերդամմ տեղի են նենմ շաբաթական հանդիպմներ։ Ուսցման ﬔկնարկից ﬕ քանի աﬕս անց փախստականները սկսմ են աշխատել
իրենց ծրագրերի վրա։ Մինչ օրս 20 մասնակցի հաջողվել է աշխատանք գտնել կամ աշխատանքային պրակտիկա անցնել հոլանդական ﬕ շարք ընկերթյններմ։ http://www.
HackYourFuture.net/#/

Միգրացիա և
ժողովրդագրական
փոփոխություն

Մեծահասակների կրթթյնն էական դեր է խաղմ ներկայիս Եվրոպայմ փախստականների և
ﬕգրացիոն հիﬓախնդիրների համատեքստմ։
Այնաﬔնայնիվ, քննարկﬓերմ պակասմ է
այն հանրային քաղաքականթյնների (ներառյալ
կրթթյնը) կարևորմը, որոնք ﬕտված են օգտագործել ﬕգրացիայի առավելթյններն, աջակցել մարդկանց ինտեգրմանը և նվազեցնել տեղական ծառայթյնների  ենթակառցվածքների
վրա ընկնող ծանրաբեռնվածթյնը։
Միջմշակթային երկխոսթյնն ամրապնդմ է
տեղաբնակների և նոր քաղաքացիների կապերն 
փոխըմբռնմը, օգնմ է ﬕգրանտներին հասկանալ իրենց նոր հայրենիքի մշակյթն  սոցիալական փոխհարաբերթյնները, իսկ ընդնող քաղաքացիներին հնարավորթյն է տալիս արժևորել
րիշների սովորյթները և իրենց երկիրը դարձնել
մասնակցային ժողովրդավար։ Մենք պետք է ապահովենք հասանելի և մատչելի կրթթյն, ճանաչենք

և վավերացնենք նախորդ փորձի ﬕջոցով ստացած
սﬓառթյնը, ինչպես նաև կազմակերպենք
լեզվի դասընթացներ՝ հնարավորթյն տալով
ﬕգրանտներին դառնալ իրենց նոր երկրների ակտիվ քաղաքացիներ։ Մեծահասակների կրթթյնը
կարևոր դեր է խաղմ նաև բարձր որակավորմ
նեցող ﬕգրանտների կարողթյնները վերհանել և ի շահ հասարակթյան օգտագործել գործմ։ Միևնյն ժամանակ, կարևոր է որ ﬕգրացիայի
արդյնքմ իրենց տեղը չգտնող մարդիկ և նրանց
ﬕավորող համայնքները ստանան այն հմտթյնները, որոնք անհրաժեշտ են հասարակթյան մաս
կազﬔլ համար:
Եվրոպայմ տեղի են նենմ խոշոր ժողովրդագրական փոփոխթյններ. ծերացող բնակչթյնը ապրմ և աշխատմ է ավելի երկար։ Տարեցները բնակչթյան զգալի մաս են կազմմ և այդ
թիվը ﬔծանալ ﬕտմ նի, ինչը ﬔր հասարա-

Սովորողի պատմություն
Ֆաթիման մոր և երկ եղբայրների հետ ժամանել է Իռլանդիա 2013թ. նոյեմբերին: Առաջին
երեք աﬕսը նրանք ապրել են Դբլինմ, իսկ այնհետև տեղափոխվել Տլամոր: Ֆաթիման փախստական է: Նա ծնվել է Աֆղանստանմ, հետո տեղափոխվել Սիրիա, որտեղ ապրել է երեք տարի: Իռլանդիայմ մասնակցել է Արդարադատթյան նախարարթյան կողﬕց կազմակերպված լեզվի դասերին: Նա կարծմ է, որ դասընթացները փախստականներին առանձնացնմ են և չեն նպաստմ ինտեգրացիային: Երբ նա տեղեկացավ Մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորթյններ ծրագրի մասին, դիﬔց և արդեն ավարտմ է իր առաջին տարին: Ծրագիրը երկամյա է. առաջին տարմ սանողները ստանմ
են կրտսեր մասնագետի վկայական, իսկ երկրորդմ՝ ավարտական վկայական: Ֆաթիման
վստահ էր, որ կարող է երկ մասնագիտթյան գծով ստանալ ավարտական վկայականները և Տալմորի շարնակական կրթթյան կենտրոնի աջակցթյամբ նա մասնակցմ է
ֆիզիկայի և քիﬕայի դասընթացներին: Իր գործնական աշխատանքների համար նա օգտագործմ է Աթլոն ՏՏ կենտրոնի տարածքը: Ֆաթիման շատ նպատակասլաց է: Նա փայլն
անգլերեն է խոսմ: Նա կարծմ է, որ իրեն ﬔծապես աջակցել է Լաոյի և Օֆալի Կրթթյան
և վերապատրաստման խորհրդը և ապագայի հանդեպ ﬔծ հյսեր նի:

կթյններմ ընթացող զգալի փոփոխթյնների
պատճառ է դառնմ։ Այս ժողովրդագրական փոփոխթյններին արձագանքել համար Եվրոպային
պետք են քաղաքացիներ, որոնք որքան հնարավոր
է երկար, առողջ և ակտիվ լինեն։
ՄԿԵԱ-ն հավատմ է ակտիվ ծերացմանը և խրախսմ է տարեցների ակտիվ մասնակցթյան ընդհանր տեսլականի ձևավորմը: Ուսﬓառթյան
ﬕջոցով է , որ հասանելի են դառնմ նման հնարավորթյններ, իսկ ակտիվ ծերացմը հնարավոր
կլինի երաշխավորել ﬕայն շ տարիքմ սﬓառթյան այընտրանքների առկայթյան պարագայմ։ Ուսﬓասիրթյնները ցյց են տալիս, որ
կրթվող տարեցներն ավելի ակտիվ են, ավելի շատ
են կամավորթյն անմ, ավելի երկար են աշխա-

տմ և ավելի առողջ են։ Հետևաբար անհրաժեշտ է
բոլոր տարեցներին ընձեռել բարձրորակ կրթական
ծրագրերի մասնակցել հնարավորթյն, ինչն իր
հերթին ենթադրմ է քաղաքականթյան, ֆինանսավորման, և հասանելիթյան անհրաժեշտ շրջանակ։ Ուսﬓառթյնը դրական ազդեցթյն նի
նյնիսկ շատ ﬔծ տարիքմ։
Բացի այդ, սերնդների ﬕջև փորձի և գիտելիքի
փոխանակմը հնարավորթյն է տալիս տարեց՝
ավելի փորձառ մարդկանց, և երիտասարդներին օգտվել ﬕմյանց գիտելիքներից, մյս կողﬕց էլ
ﬕասնական տեսլականը նպաստմ է ﬕջսերնդային
համախմբմանը և հանրային երկխոսթյանը եվրոպական հասարակթյններմ։
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Մեր ժամանակների ﬔծագյն մարտահրավերներից ﬔկը թերամտթյամբ (դիﬔնցիա)
տառապող մարդկանց խնամքն է, թե ինչպես նրանք կարող են պահպանել իրենց ինքնրյնթյնը և ﬓալ ակտիվ։ Արդեն իսկ գոյթյն նեն այս հարցով զբաղվող հաստատթյններ (Հոգեվեյը Նեդերլանդներմ կամ Էիգբըրթ խնամքի տները Լեյչեսթերմ՝ Մեծ
Բրիտանիա), որտեղ թերամտթյամբ տառապող մարդկանց մասին հոգ տանել նորարարական, մարդասիրական ﬔթոդներ են մշակվմ։ Տարեցների սﬓառթյնը ﬕշտ եղել
է այս հաստատթյնների և ծրագրերի անկյնաքար, և շահառների մոտ նկատվմ է
դրական զգացմնքային և հոգեկան առող ջթյան առաջընթաց։ Համարվմ է, (Snowden,
2001 in Simone and Scuilli, 2006) որ մտավոր գործնեթյնը խթանող վարժթյնները
դրական և տևական ազդեցթյն նեն ճանաչման վրա և նյնիսկ կարող են կանխել կամ
կասեցնել թլամտթյնն  Ալցհեյﬔրի հիվանդթյնը։
(https://scholarcommons.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1144&context=psych).

Հաջողված փորձ
Եվրոպական NEET-U ծրագիրը ﬕավորել է 21-րդ դարի երկ կարևորագյն սոցիալ-կրթական մարտահրավերները՝ ինչպե՞ս ակտիվացնել սոցիալական և կրթական ներժ նեցող
տարեցներին և նրանց դարձնել կրթական, աշխատանքային կամ սցման գործընթացներից դրս ﬓացած կամ հասարակթյնից օտարված երիտասարդների խնդիրներին
արձագանքող գործոն։
Ծրագրի շրջանակներմ նախաձեռնվել է քառօրյա հաքաթոն, որի մասնակից ավագ
սերնդի ավելի քան 70 ներկայացցիչներին խնդրել էին հավաքել կարևոր հիշողթյններ պարնակող ընտանեկան լսանկարներ կամ ղղակի հին ֆոտոներ։ Արդյնքմ
ﬕջին և ﬔծ ֆորմատի «անալոգային լսանկարները» պրոյեկտվեցին քաղաքի կենտրոնի
դռներին, պատերին և լսամտներին կազﬔլով յրօրինակ թվային ցցահանեդես։ Ե՛վ
երիտասարդները, և՛ տարեցները ձեռք բերեցին նոր հմտթյններ, վերահաստատեցին
վստահթյնը իրենց ժերի, նակթյնների և փորձի հանդեպ: Տարեցները կարող են
նոր գործելակերպ որդեգրել, հանդես գալ որպես ﬕջնորդ, իրենց ցանցերն  կապերը օգտագործել ի շահ սոցիալական նոր նախաձեռնթյնների (http://www.neetu.eu)։

Կայունություն

Այսօր կայնթյնը գլոբալ մարտահրավեր է, որն
նի տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական դրսևորﬓեր։ Մեծահասակների կրթթյնը
նպաստմ է կայնթյանը բոլոր երեք մակարդակներմ՝ հմտթյնների, գիտելիքի և կարողթյնների զարգացման ﬕջոցով։ Սոցիալական
ներգրավվածթյնը, ակտիվ քաղաքացիթյնը, առող ջթյնն  անձնական բարեկեցթյնը
նյնպես ՄԿ առաջնահերթ նպատակների շարքմ
են։ Մեծահասկների կրթթյնն ապահովմ է կայն զարգացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվթյն, բանավեճի տարածք և ստեղծարար գաղափարներ։
Հետևելով Օրակարգ 2030-ին՝ ﬔծահասակների
կրթթյնը նպաստմ է Կայն զարգացման բոլոր 17 նպատակներին (ԿԶՆ)՝ կառցելով փոփոխթյան հիմքերը սոցիալական, քաղաքական,
տնտեսական, բնապահպանական և մշակթային
ոլորտներմ։ 17 նպատակից յրաքանչյրմ գոնե ﬕ թիրախ ներառմ է սցմ, վերապատրաստմ, կրթթյն կամ, առնվազն, իրազեկման
բարձրացմ կրթթյան ոլորտմ։ Միևնյն ժա-

մանակ ﬔծահասակների կրթթյնն  ցկյանս սﬓառթյնը ոչ ﬕայն զարգացման լայն և ընդհանր նպատակ է կամ ԿԶՆ-ին հասնել ﬔթոդ։
Ըստ ԿԶՆ4-ի՝ ներառական և որակյալ կրթթյան և
ցկյանս սﬓառթյան հնարավորթյն պետք է
նենան բոլոր մարդիկ։
Մեծահասակների կրթթյնը լրջ ներդրմ նի
կայն և ներառական զարգացման Լիսաբոնյան
օրակարգմ։ Շնորհիվ ﬔծահասակների կրթթյան՝ ավելանմ են աշխատատեղեր, զարգանմ
է ﬕասնական թվային շկան։ Աջակցելով կայնթյանը` ﬔծահասակների կրթթյնը կարող է
նպաստել ﬕասնական էներգետիկ համակարգի
ձևավորմանը և կլիմայի փոփոխթյան առաջադեմ
քաղաքականթյան մշակմանը: Մեծահասակների
կրթթյնը կարող է ամրապնդել ﬕասնական շկան՝ աշխատողներին տրամադրելով ազատ տեղաշարժի համար անհրաժեշտ հմտթյններ, ինչպես
նաև խթանել եվրոպական արժեքներն  վստահթյնը:
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Կենսաբազմազանթյան և մշակթային բազմազանթյան փոխադարձ կապի ի մասին
հետազոտթյնները վկայմ են, որ դեպքերի 95%–մ բարձր կենսաբանական և մշակթային բազմազանթյան ﬕջև աշխարհագրական կապ գոյթյն նի (Alcorn, Clover
2010)։ Սակայն ավանդական տեղական գիտելիքի արժեքավոր աղբյրները լիովին չեն
գնահատվմ կամ պատշաճ տարածմ չեն ստանմ և հղկվմ համակարգված կրթական
ծրագրերի շրջանակներմ, ﬕնչդեռ շատ առﬓերով դրանք էական ազդեցթյն կարող
են նենալ համայնքի կայնթյան վրա, այդ թվմ` բնական աղետների ռիսկերի ﬔղմացման կամ կլիմայի փոփոխթյններին դիմակայել հարցմ։ Մեկ այլ պարադիգմային
փոփոխթյն՝ խոցելիթյնից ﬕնչև համատեղ ժերով կառցվող ինքնաբավ համայնք,
դժվար է կյանքի կոչել առանց տարեց քաղաքացիների մասնակցթյան կրթական ծրագրերի և նախառնթյնների (Orlovic Lovren and Pejatovic 2015)5։

Հաջողված փորձ
Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի կողﬕց ֆինանսավորվող «Նորարարթյնը ﬔծահասակների
կրթթյնմ» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներմ Շքրա ինտերակտիվ թանգարանը իրականացրել է «Արևային խոհանոց կամ պարաբոլիոդ արևային օջախ» ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն էր ներկայացնել արևային էներգիայի առավելթյնները և աջակցել դրա կիրառմանը Վրաստանի խոհանոցներմ։ Այս նպատակով Շքրա թանգարանը
գնեց արևային էներգիայով աշխատող հինգ օջախ և բաժանեց դրանք Վրաստանի հինգ Մեծահասակների կրթթյան կենտրոններին։ Ծրագիրը բարձրացնմ է բնական ռեսրսների
արդյնավետ օգտագործման մասին իրազեկվածթյնը և տեղի բնակչթյանն առաջարկմ էներգաօգտագործման այլընտրանքային տարբերակ։ Մեծահասակների կրթթյան
կենտրոնները օգտագործմ են արևային օջախներն ի օգտ համայնքների՝ կազմակերպելով խոհարարական դասընթացներ և հանրային բացօթյա ﬕջոցառﬓերի ժամանակ։
Ավելին՝ բոլոր ներգրավված կենտրոնները նախաձեռնել են էկոլոգիական խորհրդատվական ծառայթյններ և աշխատմ են տեղացիների հետ էկոլոգիական խնդիրների շրջ
տեղեկատվթյան տարածման ղղթյամբ՝ ներառյալ կայն շենքերի և նյթերի, սոցիալբնապահպանական զարգացման։
Ավստրիայմ էկո խորհրդատվթյամբ զբաղվող Ումվելթբեռաթնգ կազմակերպթյնը
մշակել է Էներգաարդյնավետ վարորդական իրավնք (ԷՎԻ)։ ԷՎԻ-ն տնային տնտեսթյններմ, փոքր և ﬕջին ձեռնարկթյններմ և համայնքներմ էներգախնայող գործիք է՝ ստեղծված բավարարել բնապահպանական և էներգախնայողթյան կարիքները։
Առօրյայմ էներգիայի խնայողթյնը նպաստմ է ծախսերի կրճատմանը, ինչը հատկապես կարևոր է աղքատթյան վտանգի առաջ կանգնած մարդկանց և ընտանիքների
համար։ Էներգիայի գիտակցված օգտագործմը և էներգաարդյնավետ կենսակերպի
անցնելը, հետևաբար, կարող է նպաստել ծախսերի կրճատմանն  օգնել աղքատթյան
դեմ պայքարմ։ Աշխատանքի համատեքստմ էներգիայի գիտակցված օգտագործմը
նպաստմ է մրցնակթյան բարձրացմանը ծախսերի կրճատման ﬕջոցով (http://www.
umweltberatung.at/ueber-uns-international and https://energie-fuehrerschein.at/)։

5) Lovren, V. O., & Popović, K. (2018). Lifelong Learning for Sustainable Development—Is Adult Education Le£ Behind?. In Leal Filho, W., Mifsud, M., & Pace, P.
(Eds.), Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development (pp. 1-17). Springer, Cham.

Մեծահասակների
կրթությունն ու
եվրոպական և
միջազգային
քաղաքականությունը
Ինչպես վկայմ է այս մանիֆեստը, ﬔծահասակների կրթթյնը եվրոպական և ﬕջազգային քաղաքականթյան իրականացմանը նպաստող անհրաժեշտ գործոն է։
•

Մեծահասակների կրթթյնը ստանձնմ է
տեղեկատվական և կարողթյնների հզորացման դերակատարմ սﬓառթյան
և աշխատանքի հնարավորթյններից աﬔնից քիչ օգտվող, ինչպես նաև տարրական
կրթթյնից աﬔնաքիչը օգտ քաղած անձանց իրազեկել և աջակցել նպատակով։

•

Մեծահասակների կրթթյնն անհրաժեշտ է
Եվրոպայմ տարրական ցածր հմտթյններ նեցող անձանց թիվը նվազեցնել համար։

•

Մեծահասակների կրթթյնը նպաստմ է
Եվրոպայի քաղաքացիների քննադատական
մտածողթյանն  իրազեկմանը։

•

Մեծահասակների կրթթյան շահառները
հնարավորթյն են ստանմ դառնալ ավելի ինքնավստահ, սոցիալապես ներգրավված, գտնել աշխատանք կամ աշխատանքմ
առաջխաղացմ նենալ։

•

Մեծահասակների կրթթյնը օգնմ է բարձրացնել Եվրոպայմ զբաղվածթյան մակարդակը՝ մարդկանց վերապատրաստելով և վերադարձնելով աշխատաշկա, վավերացնելով նրանց հմտթյնները կամ նոր գիտելիք
ստանալ հնարավորթյն տալով։

•

Մեծահասակների կրթթյնը նպաստմ է
Սոցիալական իրավնքների եվրոպական հե-

նասյնը որպես սկզբնք իրականացնելն`
հատկապես կարևորելով կրթթյան, վերապատրաստման  ցկյանս սﬓառթյան
առաջին կարևորագյն սկզբնքը։ Այն նաև
այլ սկզբնքների առանցքմ է՝ կրթթյան
կենտրոնմ դնելով սովորողին և նրա կարիքները (օրինակ՝ սոցիալական պաշտպանթյն, կյանք-աշխատանք հավասարակշռթյն և այլն)։
•

Մեծահասակների կրթթյան գործընթացներն ընթանմ են եվրոպական մարտավարական արժեքների՝ հավասարթյան, սոցիալական համախմբվածթյան, ակտիվ քաղաքացիթյան, ստեղծագործականթյան և
նորարարթյան առանցքի շրջ։

•

Մեծահասակների կրթթյնը նպաստմ է
Կայն զարգացման նպատակներին՝ կարևորելով, որ դրանց հասնել համար անհրաժեշտ է բոլորի ﬕացյալ ներժը։ Մեծահասակների կրթթյնը ապահովմ է անհրաժեշտ գիտելիքն  մոտեցﬓերը։

•

Մեծահասակների կրթթյնը ժեղացնմ է
քաղաքացիական հասարակթյնը և աջակցմ ակտիվ քաղաքացիներին սոցիալական և
քաղաքացիական հմտթյնների խթանման
և ապահովման ﬕջոցով, ինչպես նաև համագործակցելով այլ ՀԿ շահառների հետ։

Քաղաքականության
առաջարկներ
Մեծահասկաների կրթթյան եվրոպական ասոցիացիան առաջարկմ է եվրոպական և ազգային
քաղաքականթյան մշակողներին՝
•

•

Ճանաչել ﬔծահասակների ոչ-ֆորմալ սմնառթյան կարևորթյնն  օգտները ոչ
ﬕայն անհատի, այլ նաև ժողովրդավարթյան, հասարակթյան, աշխատաշկաների,
առող ջապահական և այլ համակարգերի համար։

•

Ուժեղացնել քաղաքականթյան, պրակտիկայի և հետազոտթյան ﬕջև կապերը՝ համագործակցթյան, գործընկերթյան և սﬓառթյան մակարդակմ։

•

Ճանաչել ﬔծահասակների կրթթյնն 
սﬓառթյնը որպես Եվրոպայի առանցքային ռազմավարթյն։

Սկիզբ դնել և/կամ խթանել քաղաքացիական
երկխոսթյնը ﬔծահասակների սﬓառթյան շրջ։

•

Մշակել և գործարկել կառավարման և ֆինանսական համապատասխան համակարգեր՝ ապահովելով ցկյանս սﬓառթյան
մասին անհրաժեշ տեղեկատվթյան տարածմը, որակի վերահսկմը և մասնակցթյան բարձրացմը։

•

(Ֆինանսական) ներդրﬓեր անել (ﬔծահասակների) կրթթյան ﬔջ՝ դրանք համարելով
ներդրմ, այլ ոչ թե ծախս։

•

Ստեղծել ցկյանս սﬓառթյան ամբողջական համակարգեր, որոնք կնպաստեն
առաջխաղացմանը՝ ի թիվս այլ գործոնների
նաև վավերացման և ճանաչման ﬕջով։

•

Ֆինանսավորել և աջակցել սﬓառթյանը համայնքներմ:

•

Օգտագործել
Եվրոպական
սեﬔստրը
(European Semester) որպես ﬔծահասակների
սﬓառթյանն աջակցթյան և զարգացման կարևոր գործիք։

•

Եվրոպական կրթական տարածքը (European
Education Area) դարձնել Եվրոպական ցկյանս
սﬓառթյան իսկական տարածք, որտեղ
բոլոր ոլորտները կնենան հավասար կարգավիճակ և առաջնահերթթյն։

•

•

Մոտենալ Սոցիալական իրավնքների եվրոպական հենասյանը քաղաքացիակենտրոն
տեսանկյնից՝ շեշտ դնելով ցկյանս սմնառթյան վրա։
Աջակցել ցկյանս սﬓառթյան խթանմանը Եվրոպական հարևանթյան երկրներմ
և այլր։

•

Ամրապնդել ﬔծահասակների (ոչ ֆորմալ) սﬓառթյան ինստիտտները, քաղաքականթյնը և նախաձեռնթյնները բոլոր
մակարդակներմ՝ Եվրոպական, ազգային,
ռեգիոնալ, տեղական։

•

Ցկյանս սﬓառթյնը ներառել պետական քաղաքականթյան և ծրագրերի ավելի
լայն շրջանակներմ (օրինակ՝կայնթյն,
առող ջապահթյն, ﬕգրացիա, զբաղվածթյն)։

Աշխատատեղերից և տնտեսական զարգացﬕց ﬕնչև ﬕասնական թվային շկա, կլիմայի փոփոխթյնից ﬕնչև ներքին շկա,
ﬕգրացիայից ﬕնչև գլոբալ խնդիրներ և ժողովրդավարական փոփոխթյն՝ ﬔծահասակների կրթթյնն աջակցմ է եվրոպական և ﬕջազգային մարտավարթյնների
իրականացմանը։ Մեծահասակների կրթթյան դերը խիսկ կարևոր է դեպի ﬕասնական,
բարգավաճ, խաղաղ Եվրոպա տանող ճանապարհին: Այսինքն՝ այնպիսի Եվրոպա, որն նակ է դիմակայել
 ապագայի մարտահրավերներին:

Հրատարակիչ՝ Մեծահասակների կրթթյան եվրոպական ասոցիացիա (ՄԿԵԱ)
Տեքստը` Գինա Էբներ և Րիկարդա Մոթշիլինգ (ՄԿԵԱ)` ՄԿԵԱ անդաﬓերի,
Գործադիր խորհրդի և Քարտղարթյան աջակցթյամբ
Էջադրմը՝ Սաննա Լեհթի
2019 թվական

Այս հրատարակթյնն իրականացվել է Ֆինլանդիայի Կրթթյան և մշակյթի
նախարարթյան ֆինանսական աջակցթյամբ:

Եվրոպական Հանձնաժողովի աջակցթյնը սյն հրատարակթյանը չի
հանդիսանմ վերջինիս բովանդակթյան հաստատմ: Այն արտացոլմ է
ﬕայն հեղինակների տեսակետները, և Հանձնաժողովը պատասխանատվթյն չի կրմ այստեղ զետեղված բովանդակթյան օգտագործման համար:

Mundo-J, Rue de l’Industrie 10, 1000 Brussels
Tel. +32 2 893 25 22 eaea-oﬃce@eaea.org
www.eaea.org

