
• Ülke Merkezli Faaliyetler
  http://ua.gov.tr   

• Merkezi Faaliyetler
  http://eacea.ec.europa.eu

(Yetişkin Eğitimi) Programı
Grundtvig

HAYATBOYU ÖĞREN,
HAYATA DEĞER KAT!

AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AB EĞİTİM VE GENÇLİK
PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Program Neyi Hedefliyor?
• Tüm Avrupa'da yetişkin eğitiminde yer alan kuruluşlar arasında iş birliğinin kalitesini ve 
  sayısını artırmayı,  
• Yenilikçi yetişkin eğitimi ve yönetimi uygulamalarını geliştirmeyi ve bunların 
   yaygınlaşmasını desteklemeyi,
• Başta yaşlılar ve temel niteliklerini kazanamadan eğitimlerini yarıda bırakanlar olmak üzere, 
  değişik sosyal gruplardan ve çevrelerden gelen kişilerin yetişkin eğitimine ulaşabilmelerini 
  sağlamayı
• Yenilikçi bilgi  - iletişim merkezli eğitim içeriğini, hizmetleri ve uygulamaları desteklemeyi 
  hedeflemektedir. 

    

Program, örgün eğitim dışında, eğitimin herhangi
alanında hizmet sunan her türlü kamu veya 
sivil toplum ve kuruluşlarla, bu kuruluşlarda 
(örneğin üniversiteler, belediyeler, halk eğitim
merkezleri, dernek-vakıf-sendika vb. kuruluşlar)
yetişkin eğitimi alanında çalışan ya da bireysel 
olarak aynı alanda gönüllü hizmet yapan 
bireylere açıktır.

HAYATBOYU ÖĞREN,
HAYATA DEĞER KAT!

(Yetişkin Eğitimi) Programı
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Kişilerin istihdam olanaklarını artırmayı ve toplumda meydana gelen değişikliklere 
uyum sağlamalarını destekleyen bu program, yetişkinlere eğitim alanlarında çözüm sunar.

Grundtvig Programı, yetişkin eğitimi 
programıdır. Program, yaşı kaç olursa 
olsun örgün eğitim dışında kalan 
yetişkinlere, bilgi ve niteliklerini 
geliştirmek ve tecrübelerini başkalarıyla 
paylaşmak için imkanlar sunar. 

Öğrenmek İçin Hiçbir 
Zaman Geç Değildir

Danimarkalı filozof, din bilgini, öğretmen, tarihçi ve şair olan Nikolaj
Frederick Severin Grundtvig, halk okullarının “babası” olarak anılır 
Temel olarak, sadece bir meslek veya kariyer amacıyla değil, manevi 
tatmin için de bireylerin yaşam boyu eğitime katılmaları gerektiği 
düşüncesini savunmuştur. Grundtvig, yaygın eğitimde İskandinav 
geleneğinin kurucusu olarak bilinir ve bu çalışmalarından dolayı 
Avrupa Komisyonu tarafından programa onun adı verilmiştir.   

. 

Grundtvig Kimdir?

 

Programdan Kimler Yararlanabilir?

Programla ilgili detaylı bilgi için 
www.ua.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

www.ua.gov.tr     

Sorularınız İçin
bilgi@ua.gov.tr

Bu broşür Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan katkıyla hazırlanmıştır.  Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

  twitter.com/ulusalajans
  www.facebook.com/ulusalajans


