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21. Yüzyılda
Yetişkin Öğrenimi Bildirgesi

Aktif vatandaşlık ve demokrasi 

Sağlık ve refah

Bireyler için yaşam becerileri

Sosyal uyum, tarafsızlık ve eşitlik

İstihdam ve iş 

Dijitalleşme

Göç ve demografik değişim 

Sürdürülebilirlik 

Yetişkin eğitimine katılan insanlar, oy vererek, gönüllülük yaparak veya topluluklarda aktif roller alarak, 
topluma daha fazla katılım gösterirler. Yetişkin eğitimi, eleştirel düşüncenin geliştirilmesinde bir araçtır.

Öğrenim gören yetişkinler daha sağlıklı yaşam tarzlarına öncülük etmekte ve daha iyi bir yaşam deneyimi 
sürmektedirler. Yetişkin eğitimibireylerin kişisel gelişimleri ve kendini gerçekleştirmelerine katkıda 
bulunmaktadır. Toplumlarımızın sağlığı yaşam boyu öğrenmeye bağlıdır.

Yetişkin eğitimi yaşamları değiştirir. Yeni iş fırsatları açar, öğrenmeye giden yolları açar, kişilerin sanatsal 
şevklerini harekete geçirir ve yeni sosyal ağlar oluşturur.

Yetişkin eğitimi sosyal hareketliliğin artmasına destek olmakta ve toplumlarda eşitliliğe katkıda 
bulunmaktadır Yetişkin öğrenimi ile farklı kesimlerden ve hayat yolculuğunun farklı evrelerinden kişiler bir 
araya getirilir ve bu sayede, demokrasiye ve sosyal barışa fayda sağlanır.

İşyerinde öğrenme, yetişkinlerin yaşam boyu öğrenmeye katılımı açısından temel itici güçlerinden biri olarak 
kabul edilmektedir. Yetişkin eğitimi, çalışanların, girişimcilerin ve gönüllülerin yenilikçiliğini ve verimliliğini 
arttırmakta; bu da şirketleri daha başarılı kılmaktadır.

Yetişkin eğitimi, dijital açığı kapatmaya yardımcı olur ve bireylere kişisel başarı, istihdam, sosyal kapsayıcılık 
ve aktif vatandaşlık için anahtar niteliğinde olan dijital yeterlilikleri aşılar.

Sivil eğitim ve kültürlerarası öğrenme, kapsayıcı toplumlar ve kültürler yaratmaktadır. Öğrenen yaşlılar daha 
aktif olmakta, daha uzun süre çalışmakta ve daha sağlıklı kalmaktadırlar. Kuşaklararası öğrenme, toplumun 
yaşlı ve genç kesimlerinin birbirlerinin bilgisinden faydalanmalarını sağlamaktadır.

Yetişkin eğitimi, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan yeni yaklaşımların geliştirmesine imkan verecek 
yeterlilikler, bilgi kaynakları, tartışma alanları ve düşünce gücünü sağlar. Bu yönde bir değişimin mümkün 
olması ancak kritik düşünebilen, bilinçli ve yenilikçi vatandaşlar aracılığıyla mümkündür.

Avrupa ve uluslararası politikalar
Yetişkin eğitimi, büyüme, istihdam, yenilikçilik, eşitlik, sosyal uyum, aktif vatandaşlık, yoksulluğun 
azaltılması, iklim değişikliği, iç pazar, göç, barış ve daha birçok alanda temel Avrupa stratejileri ve uluslararası 
stratejilere katkıda bulunmaktadır.
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