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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ЄВРОПІ

У статті проаналізовано нові можливості для розвитку неформальної освіти 
дорослих в Європі. Обґрунтовано пріоритетні напрями діяльності європейських 
неурядових громадських організацій з неформальної освіти дорослих.

Ключові слова: освіта дорослих, неформальна освіта, освіта впродовж ж.—тя 
неурядові громадські організації, Європейська Асоціація освіти дорослих.

Светлана Бабушко, Людмила Соловей. Новьіе возможности для 
неформального образования взросльїх в Европе

В статье проанализированьї новьіе возможности для развития 
неформального образования взросльїх в Европе. Обоснованьї приоритетньїе 
направлення деятельности европейских неправительственньїх организаций по 
неформальному образованию взросльїх.

Ключевьіе слова: образование взросльїх, неформальное образование, 
образование в течение жизни, неправительственньїе общественньїе организации, 
Европейская Ассоциация образования взросльїх.

ЗуШапа ВаЬизїіко, Ьіисітуїа Зоіоуєі. ІЧєуу роззіЬіІіїіез їог асіиіі іпїогтаї 
есіисаїіоп іп Еигоре

Тїіе агіісіе апаїугез пе\л/ роззіЬИШез їог Фе сіеуеіортепї ої абиіі іпїогтаї 
ебисаііоп іп Еигоре. Тїіе ргіогіїу сіігесііопз ої Фе асїмїіез ої Еигореап поп- 
доуегптепі риЬІіс огдапігаїіопз оп іпїогтаї абиіі ебисаііоп їіауе Ьееп зиЬзїапііаІесі.

Кеу \лгагсіз: асіиїї ебисаїіоп; іпїогтаї ебисаііоп; Ііїе-Іопд есіисаііоп; поп- 
доуегптепї риЬІіс огдапігаїіопз; Еигореап Аззосіаїіоп їог Фе Ебисаііоп ої Асіиііз 
(ЕАЕА).

Освіта дорослих (далі -  ОД) набуває все більшої значущості у сучасному 
житті суспільства. Попри те, що про роль і освіту дорослих нині пишуть багато 
науковців, практиків, полемізують про відмінності традиційної педагогіки і 
андрагогіки, про принципи навчання дорослих, діляться власним досвідом 
навчання дорослих як у формальній освіті, так і в неформальній, відсутність 
комплексної законодавчої підтримки освіти дорослих в України свідчить про те, 
що вітчизняні політики та урядовці не усвідомлюють повною мірою її вагомості,
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потенціалу та здатності задовольнити ті виклики, _іс поста- /  - еред українським 
суспільством. Особливо потребує державної -дтр/'.-ки та фінансування 
неформальний сектор освіти дорослих.

Враховуючи це, вивчення європейського досє ~ . . цій царині може бути 
корисним для просування вітчизняної освіти дорослих. В Україні почали 
з'являтися перші неурядові організації, що сприяють розвитку та становленню 
неформальної та інформальної освіти упродовж життя, популяризують освіту 
дорослих в медіа, надають необхідні ресурси. Серед найбільш відомих -  
громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих», Всеукраїнська 
громадська організація «Товариство «Знання» України», громадські організації 
«Культурно-освітня ініціатива», «Центр Поділля-Соціум», «Інформаційно-освітній 
центр «Імпульс», «Поклик поколінь» та інші. Вони активно взаємодіють із 
зарубіжними громадськими неурядовими організаціями з освіти дорослих. 
Наприклад, Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих» успішно 
співпрацює з представництвом німецької неурядової організації «Німецьке 
об’єднання народних університетів» Є\А/ Іпіегпаїіопаї, здійснює сумісні заходи, 
сприяючи розвитку неформальної освіти дорослих в Україні [1]. Однак, така 
практика ще не стала звичним явищем для усіх українських неурядових 
організацій у сфері ОД.

Тому вивчення досвіду зарубіжних організацій збагатить поінформованість 
вітчизняних науковців, практиків, волонтерів, усіх зацікавлених ОД про напрями їх 
діяльності, ініціативи, проекти, про механізми фінансування неформальної ОД 
тощо. Все це сприятиме налагодженню контактів та просуванню освіти дорослих.

Членами Європейської Асоціації з освіти дорослих (Еигореап Аззосіаііоп ої 
АсіиИ Есіисаііоп -  ЕАЕА) -  неурядової організації, є 137 організацій з 44 країн 
Європи. Вона представляє інтереси 60 млн. дорослих учнів по всій Європі. 
Організацію було створено ще в 1953 році, і спочатку вона називалась 
Європейське Бюро з освіти дорослих (Еигореап Вигеаи ої АсіиИ Ебисаііоп). Нині її 
називають «голосом неформального сектору освіти дорослих в Європі» [2]. 
Завданням згаданої Асоціації (далі ЄАОД) є популяризація ОД та забезпечення 
доступу усіх бажаючих до неформальної освіти дорослих.

Доказом ефективності роботи цієї Асоціації є її плідна співпраця з 
Європейськими офіційними органами: Європейською комісією, Європарламентом 
Ради Європи, Європейським соціально-економічним комітетом (Еигореап Есопотіс 
апсі ЗосіаІ Соттійее), іншими суспільними та громадськими закладами, як 
наприклад, Європейською платформою неперервної освіти (Біїеіопд І_еагпіпд 
РІаїїогт), Платформою європейських соціальних неурядових організацій (ЗосіаІ 
Ріаїїогт), Конфедерацією європейських неурядових організацій (Сопсогсі), 
Міжнародною Радою по питанням освіти дорослих (Іпіетаїіопаї СоипсіІ їог АсіиИ 
Ебисаііоп) та багатьма іншими.

Поле діяльності ЄАОД -  різнопланове. Аналіз сайту ЄАОД [2] дозволив 
виокремити напрями її діяльності та її членів, а саме:

1. Висловлення інтересів громадянського суспільства, яке досягається 
тим, що організація впливає на формування політики неформальної освіти 
дорослих та навчання упродовж життя; співпрацює з Європейськими закладами, 
національними та регіональними урядами через участь у впливових 
Європейських асоціаціях та платформах; через участь в офіційних робочих групах 
і конференціях Європейського Союзу з освіти дорослих у громадському 
суспільстві.
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2. Забезпечення ресурсами, яке здійснюється через публікації, звіти, 
посібники, а також проектну інформацію та результати діяльності; надання послуг 
та рекомендацій членам організації для розроблення політики освіти дорослих; 
допомогу у пошуках партнерів та розповсюдженні проектів та заходів.

3. Надання новітньої інформації з освіти дорослих, надсилання 
інформаційних листів членам організації; інформування громадськості про 
неформальну освіту дорослих через офіційний сайт ЄАОД, соціальні мережі 
(РасеЬоок, Т\л/іКег).

4. Утворення мереж зацікавлених сторін. Для цього ЄАОД встановлює, 
підтримує, розвиває контакти між стейкхолдерами освіти дорослих та іншими 
неурядовими організаціями; тісно співпрацює з Європейськими політичними 
організаціями, які прислухаються до точки зору ЕАЕА; взаємодіє з 
дослідницькими та освітніми закладами.

5. Створення впливової спільноти. Оскільки членами ЄАОД є понад 100 
освітніх асоціацій, разом вони утворюють досить впливову спільноту, завдяки якій 
уможливлюється обмін думками, досвідом, найкращими практиками, тобто 
спілкування усіх її членів.

З огляду на виклики сьогодення, що постали перед Європою, а саме: 
соціальну нерівність людей, регіонів, країн; міграційні та демографічні процеси; 
безробіття; поширення цифрових технологій; зміни у кліматі та у навколишньому 
середовищі, ЄАОД спрямовує свої зусилля на їх вирішення засобами 
неформальної освіти дорослих, популяризує результати своєї діяльності, 
співпрацює із багатьма урядовими, політичними силами, розробляє засадничі 
документи, які стають основою для розробки нормативно-правових документів з 
освіти дорослих Європейської спільноти.

Таким чином, вивчення європейського досвіду діяльності неурядових 
організацій, що займаються питаннями неформальної освіти дорослих, уможливило 
виокремлення пріоритетів у їх діяльності. Крім того, воно сприяє розумінню шляхів, 
якими може скористатися Україна у поширенні неформальної освіти дорослих на 
своїх теренах; визначає спільні сфери діяльності, в яких вітчизняні неурядові 
організації з освіти дорослих можуть співпрацювати із зарубіжними партнерами.
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