
 
 
 
 
 

A network 
to promote exchanges between practitioners, 
learners, trainers, researchers, policymakers 

in order to 
support and develop good practice in literacy and 

numeracy provision in Europe 
 

by 
- improving the educational practices 
- facilitating learners empowerment, 

citizenship and participation  
- supporting learners to voice ideas and 

opinions  
 
 
 
 

Network 
Avrupa’daki en iyi kalitede okuryazarlık ve 

matematik uygulamalarını sağlamak ve geliştirmek 
için ; uygulamacılar, öğrenenler, eğitimciler, 

araştırmacılar, politika yapıcılar arasındaki değişimi 
teşvik etmek 
Bunun için : 

Öğrenenlerin güçlenmesini, vatandaşlıklarını ve 
katılımlarını kolaylaştırarak Eğitim uygulamalarını 

geliştirmek, 
- Katılımcıların fikirlerini seslendirmeleri için 

destek vermek ve  geliştirmek 
 

 
For more information 

 
• Visit the Web site 
 

• Subscribe to our newsletter 
 

Participate by 
 

• Sharing good practices 
 

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

 
 
 

www.eur-alpha.eu   
 
 
 

Katılımcıların Bilgilendirilmesi ve Katılım 
 

� Web sitesini ziyaret etmek 
 
� Haberbültenine kayıt olmak 

 
� İyi örnekleri sunmak 

 
� Kendi bölgenizdeki okuma yazma gruplarına 

Eur-Alpha ile ilgili bilgileri aktarmak 
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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.  

 
 

Temel Prensipler 
 
Yetişkin okuryazarlığının geliştirilmesi ve temel eğitimler 
Avrupa bilgi toplumununun geliştirilmesinde en önemli 
unusurdur. 
 
İsteyen kişilerin kaliteli okuryazarlık eğitimlerine 
ulaşımlarının olması, evlerinin yakınında, ihtiyaçlarının  
göz önünde bulundurulması ve aktif katılım temeldir. 
 
Okuryazarlık derken, biz daha önce hiç okula gitmemiş  
ya da bir kaç yıl okula gitmiş olmalarına rağmen  hangi 
dilde olursa olsun günlük yaşamları ile ilgili basit 
metinleri okuyup yazamayan, anlayamayan bireylerin 
aktif vatandaşlık becerilerini geliştirmek için gerekli 
bilgileri elde etmelerini kast ediyoruz.,  
 
 

  

Partners  
Partnerler 

The network counts 16 partners coming from 12 
different countries. 
Ağda 12 farklı ülkeden 16 partner bulunmaktadır. 
 

� 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 Çalışma Grubu  
 

• Network organize etmek ve geliştirmek : 
Partnerler Konsorsuyumu 

• Öğrenenlerin güçlenmesini, vatandaşlığını ve 
katılımlarını kolaylaştıracak eğitim 
uygulamalarını toplamak ve yaymak. : 
Akademik E ğitici E ğitimi Danı şma Kurulu 

• Toplumda ve Eğitimci Kuruluşlarda Katılımcıların  
sosyal hayatta ve öğrenme kurumlarında 
fikirlerinin duyulması için katılımcıların 
geliştirilmesi ve desteklenmesi : Bilimsel 
Öğrenen Katılım Komitesi 


