
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мы ALE. Далучайцеся! 

 
Мы – глабальны альянс сетак, асацыяцый і арганізацый для навучання і адукацыі дарослых (Adult 
Learning and Education – ALE). Мы прызнаем фундаментальнае значэнне ALE для справядлівасці, 
дабрабыту і пераменаў. Агенда 2030 вызначае навучанне на працягу ўсяго жыцця (LLL) як 
найважнейшы фактар для дасягнення Мэтаў устойлівага развіцця (МУР), але ў той жа час ALE, якое 
з'яўляецца значнай часткай LLL, у асноўным застаецца непрыкметным. Каб ALE можна было 
бачыць, разумець і цаніць, нам трэба выступаць за большы ўдзел і інвестыцыі ўрадаў, донараў, 
прыватнага сектара, міжнародных арганізацый і грамадскіх рухаў. 
 
Упершыню адкрыты саюз партнёраў па ALE сабраўся разам, каб стварыць і прыняць агульную 
глабальную дэфініцыю1  і бачанне навучання і адукацыі дарослых. Сюды ўваходзяць тры асноўныя 
сферы навучання і навыкаў: пісьменнасць і базавыя навыкі, бесперапынная адукацыя і 
прафесійныя навыкі, уключаючы недзяржаўную, народную адукацыю, навучанне ў супольнасцях, 
развіццё кампетэнцый грамадзянства для моладзі і дарослых, уключаючы людзей сталага ўзроста. 

 
Кампанія ALE імкнецца аб'яднаць з'яднаць прыхільнікаў і абаронцаў з арганізацыямі і практыкамi 
ALE, уключаючы арганізацыi здароўя, працоўныя месцы, суполкi, універсітэты і СМІ, каб 
падтрымаць кампанію і разам імкнуцца да захавання здаровай планеты і стварэння лепшага свету. 

 
Мы заклікаем вас далучыцца да нас у гэтай 

5-гадовай глабальнай кампаніі! 

Нашыя асноўныя ідэі: 
 

• Мы аб'ядноўваем арганізацыі, каб зрабіць навучанне і адукацыю дарослых бачнымі, 
зразумелымі і ацэненымі ва ўсім свеце 

• Мы імкнемся гучаць адным супольным голасам на карысць ALE 

• Нам патрэбны глабальны голос для папулярызацыі навучання і адукацыі дарослых 

• Мы аб’ядноўваем высілкі на глабальным узроўні 

• Мы ALE – яднаемся дзеля справядлівасці, дабрабыту і перамен!  

                                                           
1 Гэта вызначэнне заснавана на Рэкамендацыі ЮНЭСКА аб навучанні і адукацыі дарослых (RALE) і гучыць наступным чынам: 
„Канчатковая мэта ALE складаецца ў забеспячэнні таго, каб дарослыя на працягу ўсяго свайго жыцця маглі ў поўнай меры браць удзел 
у жыцці грамадства, у тым ліку ў прафесійнай дзейнасці. ALE уключае тры асноўныя сферы навучання і навыкаў: пісьменнасць і базавыя 
навыкі, бесперапынная адукацыя і прафесійныя навыкі, уключаючы недзяржаўную, народную адукацыю, навучанне ў супольнасцях, 
развіццё кампетэнцый грамадзянства для моладзі і дарослых, уключаючы людзей сталага ўзроста. 
 
ALE дазваляе людзям развіваць неабходныя для ажыццяўлення і рэалізацыі сваіх правоў здольнасці, а таксама для таго, каб узяць свой 
лёс у свае рукі. Яно спрыяе асабістаму  і прафесійнаму развіццю, падтрымліваючы тым самым больш актыўнае ўцягненне дарослых у 
жыццё сваіх грамадстваў, суполак і навакольнага асяроддзя. Яно спрыяе экалагічнаму і інклюзіўнаму эканамічнаму дабрабыту і годнай 
працы. Такім чынам, яно з'яўляецца найважнейшай прыладай у змаганні з галечай, у паляпшэнні здароўя і дабрабыту і ў спрыянні 
стварэнню ўстойлівых грамадстваў”. (https://www.we-are-ale.org/the-ale-campaign/)  

https://www.we-are-ale.org/the-ale-campaign/


Што магчыма зрабіць зараз? 

1. Зрабіце лагатып кампании “We are ALE” часткай камунікацыйнай стратэгіі 

вашай арганізацыі. 
 
Уключаючы лагатып кампаніі ALE побач з вашым лагатыпам ва ўсе камунікацыі, ваша 
арганізацыя павышае інфармаванасць пра кампанію ва ўсіх формах сродкаў масавай 
інфармацыі і сацыяльных сетках і звязвае вас з больш шырокім альянсам. 

 

2. Выкарыстоўвайце больш шырокае і інклюзіўнае вызначэнне ALE ў вашай 
лабісцкай, адукацыйнай і адвакацыйнай працы. 
 
Вызначэнне было распрацавана ў супрацоўніцтве з 13 міжнароднымі асацыяцыямі з усіх 
рэгіёнаў свету. Яно дапамагае нам падтрымліваць паслядоўныя і сумесныя намаганні ў галіне 
адукацыі і  ініцыятыў па адвакацыі ALE. 

 

3. Падпішыцеся на вэб-сайце кампаніі ALE і заахвочвайце іншых рабіць тое 
ж самае. 
 
Выкарыстоўвайце нашыя матэрыялы для папулярызацыі кампаніі ALE у сацыяльных сетках і 
стратэгіях працы з партнёрамi. 
 
Заахвочвайце іншыя арганізацыі падпісацца, каб прадэманстраваць сваю падтрымку кампаніі. 

 
Дзеянні ў сярэднетэрміновай перспектыве 

4. На мясцовым узроўні пачынайце новыя альбо пашырайце існуючыя 
ініцыятывы, якія дадаюць каштоўнасці кампаніі ALE. 
 
Прыкладам можа служыць праца з мясцовымі самакіраваннямі, донарамі, прыватным 
сектарам і / або грамадзянскай супольнасцю для прызнання каштоўнасці ALE і прасоўвання 
якасных праграм і працэсаў у ALE. 
 
Пачніце дзеянні па прыцягненню ўвагі да ALE, ініцыюйце дыскуссіі пра значэнне ALE ў вашых 
адукацыйных цэнтрах у мясцовых супольнасцях, праводзьце размовы з мясцовымі органамі 
ўлады, лакальнымі грамадскімі арганізацыямі і звязвайце свае ініцыятывы з нацыянальнай і 
глабальнай кампаніяй ALE. 
 

5. На нацыянальным узроўні спрыяйце павышэнню пазнавальнасці ALE і 
павелічэнню фінансавання праектаў ALE з улікам умоў, у якіх вы працуеце. 

 
Абмяркуйце з вашымі дэпутатамі перавагі ALE і яго значэнне для дасягнення МУР. Патрабуйце 
павелічэння бюджэту на нефармальную адукацыю, адукацыйныя цэнтры ў мясцовых 
супольнасцях, прафесіянальна-тэхнічнае навучанне і іншыя праграмы, якія забяспечваюць 
ALE. 
 

Выступіце з дэкларацыяй аб неабходнасці інвестыцый у ALE і накіруйце яго ў Міністэрства 
адукацыі і адпаведныя ўстановы падчас падрыхтоўкі нацыянальнага бюджэту вашай краіны. 

 



 

6. Каб гарантаваць удзел грамадзянскай супольнасці ўключайцеся ў працэсы, 
якія папярэднічаюць сёмай міжнароднай канферэнцыі ЮНЕСКА па адукацыі 
дарослых – CONFINTEA VII, што адбудзецца ў 2022 годзе.  

 
Сустрэньцеся з Нацыянальнай камісіяй ЮНЕСКА і Міністэрствам адукацыі, каб даведацца 
больш пра падрыхтоўку вашай краіны да CONFINTEA VII і разгледзець магчымасць ўдзелу.  
 
Прадстаўце пазіцыю Арганізацый грамадзянскай супольнасці па ALE і пытаннях адукацыі і 
глабальнага грамадзянства дэлегатам і дзяржаўным установам, якія плануюць браць удзел у 
CONFINTEA VII.  
 
Звяжыцеся з Міжнародным Саветам па адукацыі дарослых (ICAE) і DVV International для 
ўдзелу ў субрэгіянальных кансультацыях CONFINTEA VII, якія арганізуюцца Інстытутам 
навучання на працягу жыцця ЮНЕСКА (UIL) і рэгіянальнымі аддзяленнямі ЮНЕСКА. 

 
7. Удзельнічайце ў фарміраванні і пабудове кампаніі на мясцовым, 
рэгіянальным і міжнародным узроўнях праз агульныя мерапрыемствы альбо 
магчымасці, такія як святкаванне 40-годдзя ICAE, а таксама шляхам 
вызначэння іншых важных падзей, якія альянс можа мабілізаваць.   

 

Доўгатэрміновыя дзеянні  

8. Падтрымка адвакацыйных ініцыятыў для ALE на міжнародным узроўні 
для ўплыву на палітыку і фінансаванне. 
 
Падтрымлівайце адвакацыйныя кампаніі ў галіне МУР і Агенды 2030, каб дасягнуць 
прызнання ALE. 

 

9. У інтарэсах справядлівасці, дабрабыту і пераменаў на мясцовым і 
глабальным узроўнях дзейнічайце разам, каб ALE можна было ўбачыць, 
зразумець і ацаніць як як найважнейшы фактар для захавання здаровай 
планеты і стварэння лепшага свету.  
 
Звяртайцеся да ўрадаў, донараў, прыватнага сектара, міжнародных арганізацый і грамадскіх 
рухаў і мабілізуйце ix для ALE. Заахвочвайце іх прызнаць фундаментальнае значэнне ALE для 
справядлівасці, дабрабыту і пераменаў! 

 

Падтрымайце кампанію #weareALE на www.we-are-ale.org 

і сачыце за навінамі ў сацыяльных сетках! 
 

@weareALE @weareALE @weareale2025 

http://www.we-are-ale.org/
https://www.facebook.com/weareALE
https://twitter.com/weareALE
https://www.instagram.com/weareale2025/


 
 

Партнёры гэтай кампаніі 
 

 

 

 
AAACE – Амерыканская асацыяцыя па 
пытаннях адукацыі дарослых і 
бесперапыннай адукацыі (American 
Association for Adult and Continuing 
Education) 

 

 

Дабрачынная ісламская асацыяцыя Аль-
Макассед ў Бейруце (Al Makassed 
Philanthropic Islamic Association of Beirut) 

 

 

ASPBAE – Азіяцка-Ціхаакіянская асацыяцыя 
базавай адукацыі і адукацыі дарослых (Asia 
South Pacific Association for Basic and Adult 
Education) 

 

 

CASAE – Канадская асацыяцыя па пытаннях 
адукацыі дарослых (Canadian Association for 
the Study of Adult Education) 

 

 

CEAAL – Савет па народнай адукацыі ў 
Лацінскай Амерыцы і краінах Карыбскага 
басейна (Council for Popular Education in 
Latin America and the Caribbean) 

 

 

 

CLADE – Лацінаамерыканская кампанія за 
права на адукацыю (Latin American 
Campaign for the Right to Education) 

 

 

 

COLLO – Кааліцыя арганізацый па навучанні 
на працягу ўсяго жыцця (Coalition of Lifelong 
Learning Organizations) 

 

 

 

DVV International – Інстытут міжнароднага 
супрацоўніцтва Нямецкай асацыяцыі 
народных універсітэтаў (Institute for 
International Cooperation of the German 
Adult Education Association (DVV) 

 
 



EAEA – Еўрапейская асацыяцыя адукацыі 
дарослых (European Association for the 
Education of Adults) 

 

 

 

 

Падтрымайце кампанію #weareALE на www.we-are-ale.org 

і сачыце за навінамі ў сацыяльных сетках! 

 
 

@weareALE @weareALE @weareale2025 

ICAE – Міжнародны савет па адукацыі 
дарослых (International Council for Adult 
Education) 

 

ICEA – Інстытут супрацоўніцтва ў галіне 
адукацыі дарослых (Institut de coopération 
pour l’éducation 
des adultes) 

 

 

 
 

JACAE – Савет Ямайкі па адукацыі дарослых 
(Jamaican Council for Adult Education) 

 

 

 

Pamoja West Africa – Заходнеафрыканская 
сетка спецыялістаў-практыкаў і 
прыхільнікаў падыходу "Reflect" да 
адукацыі дарослых (West African Network of 
Reflect practitioners) 

 

 

 

PIMA – Асацыяцыя міжнародных 
удзельнікаў сеткi Pascal (Pascal International 
Members Association) 

 

 

 

 
REPEM – Сетка народнай адукацыі жанчын 
(Red de Educación Popular entre Mujeres) 

 

 

 
UIL – Інстытут навучання на працягу жыцця 
ЮНЕСКА (UNESCO Institute for Lifelong 
Learning) 

 

 

https://www.facebook.com/weareALE
https://twitter.com/weareALE
https://www.instagram.com/weareale2025/

