For more information
•

Visit the Web site

•

Subscribe to our newsletter

Participate by

A network

•

Sharing good practices

to promote exchanges between practitioners,
learners, trainers, researchers, policymakers
in order to
support and develop best quality practice in literacy
and numeracy in Europe

•

Raising awareness about the network in your
country and region, especially among the literacy
learner groups

-

-

by
improving the educational practices
facilitating learners empowerment,
citizenship and participation
developing and supporting the learners
voicing of opinions

www.eur-alpha.eu
Για περισσότερες πληροφορίες και για να
συµµετέχετε

European Network
for Adult Literacy and Numeracy

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τον αλφαβητισµό
των ενηλίκων

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Ένα δίκτυο
για την προώθηση ανταλλαγών µεταξύ
εκπαιδευτών , ερευνητών, εκπαιδευοµένων,
και φορέων ή ατόµων χάραξης πολιτικής
ώστε
να υποστηρικτούν και να αναπτυχθούν οι βέλτιστες
πρακτικές για τον αλφαβητισµό στην Ευρώπη
µέσα από

Γίνετε συνδροµητές του ενηµερωτικού δελ΄τιου
Παρουσιάστε καλές πρακτικές
∆ιαδώστε τις πληροφορίες του δικτύου στην
περιοχή σας, στη χώρα σας, ιδιαίτερα σε όσους
συµµετέχουν σε τµήµατα αλφαβητισµού

A project granted by the European Commission
in the European programme GRUNDTVIG
Lifelong Learning
ένα πρόγραµµα επιχορηγούµενο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράµµατος GRUNDTVIG
∆ια βίου µάθηση

2009 - 2012

- τη βελτίωση εκπαιδευτικών µεθόδων για την
ενίσχυση της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων
- την αποδοχή των απόψεων των
εκπαιδευοµένων
This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

The basic principles
The development of adult literacy and basic training is
an essential element in building a European knowledge
society
It is fundamental that adults wishing to have access to
quality literacy which takes their needs into account and
is based on their active participation, be able to do so
near their home.
By literacy we mean the acquisition of basic knowledge
necessary to develop active citizen participation, by
adults who have never received schooling or by adults
who, despite several years of schooling, cannot read or
write, and understand, in whatever language, a simple
text related to their everyday life.

Οι βασικές αρχές
Η ανάπτυξη του αλφαβητισµού και η απόκτηση βασικών
γνώσεων από τους ενήλικες είναι ένα σηµαντικό στοιχείο
στην οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της
γνώσης.
Είναι σηµαντικό να επιτραπεί σε όλους αυτούς να έχουν
πρόσβαση σε ένα ποιοτικό αλφαβητισµό, που λαµβάνει
υπόψη τις ανάγκες τους και στηρίζεται στην ενεργή
συµµετοχή τους.
Με τον αλφαβητισµό εννοούµε την απόκτηση βασικών
γνώσεων, αναγκαίων για την ανάπτυξη της ενεργούς
συµµετοχής των ενηλίκων πολιτών, που είτε δε φοίτησαν
στο σχολείο, είτε παρά τη φοίτηση τους στο σχολείο δεν
µπορούν να διαβάσουν, να γράψουν ή να κατανοήσουν
ένα απλό κείµενο της καθηµερινής ζωής σε καµία
απολύτως γλώσσα.

Partners
Εταίροι
The network includes 16 partners coming from 12
different countries.
Το δίκτυο αποτελείται από 16 εταίρους από 12
διαφορετικές χώρες.
ACEFIR – Associació Catalana per a
l’Educació, la Formació i la Recerca (Catalonia
– Spain)
AÇEV – Anne Çocuk Egitim Vakfi (Turkey)
ACI – Associação Centro Intercultura Cidade
(Portugal)
AEFTI – Fédération nationale des Associations
d’enseignement et de formation pour les
travailleurs immigrés et leurs familles (France)
CAEA – Cyprus Adult Education Association
(Cyprus)
CFAES Georges Rapon – Cercle de
Formation et d’Action en Économie sociale
“Georges Rapon” (Guyana – France)
DIE – Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung e. V (Germany)
FACEPA – Federació d’Associacions Culturals
i Educatives de Persones Adultes (Catalonia –
Spain)
Lire et Ecrire Suisse (Switzerland)
Lire et Ecrire Communauté française asbl
(Belgium) (Coordination of the Eur-Alpha
Network)
Education Scotland – (Scotland – United
Kingdom)
Queen’s University Belfast – School of
Education (Northern Ireland – United Kingdom)
SIAE – Slovenian Institute for Adult Education –
(Slovenia)
UIL – UNESCO Institute for Lifelong Learning
(Germany)
UOM – University of Macedonia (Greece)
WIT – Waterford Institute of Technology
(Ireland)

3 Working Groups
•
•

•

to organize and develop the network :
the Partners Consortium
to collect and disseminate educational
practices facilitating learners empowerment,
citizenship and participation:
the Scientific Committee Trainers
Training
to develop and support the learners voicing
of opinions in their training bodies and in the
society:
the Scientific Committee Learners
Participation

3 οµάδες εργασίας
- Η κοινοπραξία των εταίρων:
οργανώνει και αναπτύσσει το δίκτυο
- Η Επιστηµονική Επιτροπή των
εκπαιδευτών ενηλίκων:
συλλέγει και διαδίδει παιδαγωγικές πρακτικές
που διευκολύνουν τη χειραφέτηση και
τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων
-Η Επιστηµονική Επιτροπή των
Εκπαιδευοµένων αποτελείται από
εκπαιδευόµενους, αναλφάβητους ή πρώην
αναλφάβητους :
Αναπτύσσει και υποστηρίζει τη συµµετοχή των
εκπαιδευόµενων στους οργανισµούς µάθησής
τους και στην κοινωνία

