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2a. Guerra mundial2a. Guerra mundial

ReconstrucciReconstruccióó europea europea

ConferConferèències sobre Educacincies sobre Educacióó d d’’Adults organitzades perAdults organitzades per
UNESCOUNESCO

Tots els paTots els païïsos democrsos democrààtics inicientics inicien
plans educatius pels adultsplans educatius pels adults



Elsinor 1949Elsinor 1949
- 25 països participants (14 de l'Europa Occidental)
- Reconstrucció Nacional
- Celebrada al cap de 4 anys de la fundació d’UNESCO al final de la II G.M.
- Objectiu: formar els adults per a la reconstrucció nacional
- Fonaments de l’Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA)

Montreal 1960Montreal 1960
- 50 països participants
- Lluita contra l’analfabetisme a través de campanyes

Tokio 1972Tokio 1972
- 85 països participants
- Sensació e fracàs de les campanyes d’alfabetització
- Canvi de campanyes per programes
- Globalitza l’educació formal i no formal

ConferConferèències Internacionals dncies Internacionals d’’EducaciEducacióó d d’’AdultsAdults
(UNESCO)(UNESCO)



Conferència d’UNESCO, Nairobi 1976:  

L’expressió educació d’adults designa la totalitat dels processos
organitzats d’educació, sigui quin sigui el contingut, el nivell i el mètode,
siguin formals o no formals, ja sigui que es perllonguin o que es
reemplacin en forma d’aprenentatge professional, gràcies als quals, les
persones considerades com a adults per la societat a la qual pertanyen,
desenvolupen les seves aptituds, enriqueixen els seus coneixements,
milloren les seves competències tècniques o professionals o els donen
una nova orientació, i fan evolucionar les seves actituds o el seu
comportament en la doble perspectiva d’un enriquiment integral de
l’home i una participació en un desenvolupament socioeconòmic i
cultural equilibrat i independent.

Concepte dConcepte d’’educacieducacióó d d’’adultsadults



Paris 1985Paris 1985
- Crisi d’ocupació, estat del benestar, educació i UNESCO
- Contrast entre el pessimisme global i l’optimisme en quan a les creixents
activitats i importància de l’Educació d’Adults
- Com a resultat d’una enquesta realitzada a 73 països, l’Educació d’Adults
s’havia desenvolupat, en l’últim decenni en funció de 3 tendències:
        - Augment de les institucions i d’organismes

- Descentralització de les estructures i organització de l’educació d’adults
- Desenvolupament d’organismes i xarxes de coordinació de l’educació
d’adults

Hamburg 1997Hamburg 1997
- Nou concepte d’educació d’adults: l’Aprenentatge al llarg de tota la vida
- Universalització de l’educació: igualtat homes i dones, joves, adults i grans
- Treball conjunt entre governs i entitats no governamentals
- Objectiu: creació d’una societat educativa

Brasil 2009Brasil 2009
- Propera Conferència Internacional d’Educació d’Adults



La dLa dèècada dels 50cada dels 50
- Restabliment de la pau a Europa
- Comunitat Econòmica Europea
- Els sis fundadors són Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els
  Països Baixos
La dLa dèècada dels 60cada dels 60
- Construcció del mur de Berlín
- Sorgeix la “cultura jove”
La dLa dèècada dels 70cada dels 70
- primera ampliació de la Unió europea Dinamarca, Irlanda, Regne Unit
- el Parlament Europeu és elegit, per primera vegada, per sufragi universal
La  dLa  dèècada dels 80cada dels 80
- segona ampliació: Grècia, Espanya i Portugal
- cau el mur de Berlín
- es crea una Task Force sobre l’educació d’adults

ELS PRIMERS PASSOS DE LAELS PRIMERS PASSOS DE LA
UNIUNIÓÓ EUROPEA EUROPEA



•           FormalFormal

  

••                      No formalNo formal

  

••                      Informal                       No formalInformal                       No formal

  

••                      AccidentalAccidental

ÀÀmbits de lmbits de l’’educacieducacióó d d’’adultsadults



La dLa dèècada dels 90  cada dels 90  (Tractat de Maastricht el 1992)

Jacques Delors (President de la Comissió Europea del 1989 al 95)
Jacques Santer (President de la Comissió Europea del 1995 al 2000)
Edith Cresson      (Comissaria de la DG XXII - Ciència, Desenvolupament,
                Investigació, Recursos Humans, Educació, Formació i Joventut)

- Conferències
- Atenes juny 1994
- Dresde novembre 1994
- Madrid novembre 1995
- Florència maig 1996
- Manchester maig 1998
- Lisboa març 2000

- Task Force                   Capítol 4                 Grundvig

LA UNILA UNIÓÓ EUROPEA i L EUROPEA i L’’EDUCACIEDUCACIÓÓ DELS ADULTS DELS ADULTS



- Liberal Adult Education

- Folk High School

- Residential Centres

- Study Circles

- General Adult Education (Literacy and numeracy)

- Further Adult Education

- Vocational Adult Education

- Distance Learning

Models dModels d’’educacieducacióó d d’’adultsadults



-- Control de qualitat Control de qualitat

-- Difusi Difusióó

-- Servei d Servei d’’orientaciorientacióó i assessorament i assessorament

-- Formaci Formacióó de formadors de formadors

-- Gesti Gestióó municipal municipal

-- Varietat d Varietat d’’institucionsinstitucions

-- Instituts nacionals Instituts nacionals

-- Projectes de suport a altres regions Projectes de suport a altres regions

Aspectes rellevants dels diferents modelsAspectes rellevants dels diferents models



- WEA The Workers’ Educational Association (WEA) 1903

- Federació Internacional de Biblioteques (IFLA) 1927

- Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA) 1953

- Consell Internacional d’Educació d’adults (ICAE)  1973

- Agència Europea pel Desenvolupament de la Formació Professional

  / Ocupacional (CEDEFOP) 1975 

- Associació Europea de Regions i Municipis per a l’Aprenentatge al llarg de

  tota la vida (EARLALL) 2001

Organitzacions dOrganitzacions d’’EducaciEducacióó d d’’Adults dAdults d’à’àmbit europeu imbit europeu i
internacionalinternacional



- Conclusions Conferència d’UNESCO, Nairobi 1976

- Crecimiento, competitividad, empleo, Libro blanco de la Comisión

  Europea, 1994

- Enseñar y Aprender, hacia la sociedad cognitiva, 1995

- La Educación Encierra un tesoro. Jaques Delors, 1996

- Lifelong Learning. Günter Dohmen, 1996

- CONFINTEA V. Hambourg 1997

- Memoràndum sobre l’aprenentatge permanent, 2000

- Fer realitat un espai europeu de l’aprenentatge permanent.

  Comissió Europea, 2001

- Educació i Formació 2010. Brusel·les 2006

- Eurydice. Base de dades sobre educació als països comunitaris

Documents de referDocuments de referèènciancia



- Programa d'aprenentatge al llarg de tota la vida

Comenius

-Erasmus

-Leonardo da Vinci

-Grundtvig (7)

- Programes transversals

- Cooperació i innovació

-Idiomes

-TICs

-Difusió de resultats

La cooperaciLa cooperacióó europea europea


