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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ακολουθήστε τη σελίδα μας
στο Facebook για νέα σχετικά
με το έργο και την Καινοτομία
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

https://www.facebook.com

/AdulationEU 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Erasmus+ 

Κύρια Δράση: 

Συνεργασία για καινοτομία και
την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

Δράση: 

Στρατηγικές Συνεργασίες. 

Πεδίο: 

Στρατηγικές Συνεργασίες για
την Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Κύριος σκοπός: 
Ανάπτυξη της Καινοτομίας.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.adulation.eu 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση
στο Twitter 

#AdulationEU

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός Συμφωνίας: 2020-1-CY01-KA204-065947

IO1 Ερευνητική Μελέτη «Η πολιτική
διάσταση της εργασίας των

εκπαιδευτών ενηλίκων στην Κύπρο, το
Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Ιταλία»

Αυτό το πνευματικό προϊόν , εξετάζει την πολιτική
διάσταση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων , και πιο
συγκεκριμένα την ενσωμάτωση της πολιτικής διάστασης
στην εργασία εκπαιδευτών ενηλίκων στις χώρες των
εταίρων. 

Η πολιτική διάσταση του μοντέλου που ακολουθείται
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες: 

1. Σύνδεση πολιτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων , 

2. Ενσωμάτωση πολιτικών αξιών και πεποιθήσεων στο
πλαίσιο της εργασίας των εκπαιδευτών ενηλίκων και
κοινοτήτων , 

3. Υποστήριξη των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη της
πολιτικής σκέψης , 

4. Εφαρμογή δημοκρατικών αρχών και σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτά τα θέματα έχουν αναλυθεί σε κάθε χώρα-εταίρο και
θα υποστηρίξουν τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των Εκπαιδευτών
Ενηλίκων.

Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για την Ερευνητική
Μελέτη του έργου ADULATION.

https://adulation.eu/wp-content/uploads/2021/07/ADULATION_IO1_Research-Study_Final_EL.pdf


Κοινοπραξία

Συντονιστής
SEAL CYPRUS / ΚΥΠΡΟΣ

Εταίροι
ALPHABET FORMATION / ΒΕΛΓΙΟ

HETFA RESEARCH INSTITUTE / ΟΥΓΓΑΡΙΑ

TRAINING 2000 / ΙΤΑΛΙΑ

H Ερευνητική Μελέτη ADULATION προσφέρει καλύτερη κατανόηση του βαθμού στον οποίο η
πολιτική διάσταση εντάσσεται στο έργο των εκπαιδευτών ενηλίκων, εξετάζοντας τόσο τα
συμφραζόμενα όσο και τα μεμονωμένα στοιχεία, στο επίπεδο των εθνικών πολιτικών καθώς και
των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.

Επόμενα Βήματα
Η  Ερευνητική  Μελέτη  του  έργου  ADULATION θα  αποτελέσει  τον  ακρογωνιαίο  λίθο  για  τα  επόμενα
βήματα  του  έργου ,  καθώς  θα  υποστηρίξει  την  ανάπτυξη  σχετικού  εκπαιδευτικού  υλικού  για
εκπαιδευτές  ενηλικων  στις  χώρες-εταίρους .

Οι  εταίροι  έχουν  ξεκινήσει  την  ανάπτυξη  του  Εγχειριδίου  του  έργου  ADULATION “Διαχείριση
πρωτοβουλιών  ενεργού  πολιτότητας  με  ενήλικες  και  ηλικιωμένους  συντονιστές  και  εθελοντές”.

Το  Εγχειρίδιο  θα  προσφέρει  καλές  πρακτικές  και  εργαλεία ,  και  θα  εστιάσει  στη  διαχείριση
ανθρώπινου  δυναμικού  με  ενήλικες  και  ηλικιωμένους  συντονιστές  και  εθελοντές  για  την
υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  Πρωτοβουλιών  Πολιτών .

Επιπλέον ,  η  «Εκπαιδευτική  Εργαλειοθήκη  ADULATION»  αναπτύσσεται  από  τους  εταίρους .  

Η  Εργαλειοθήκη  θα  περιέχει  πρακτικά  εργαλεία  για  Εκπαιδευτές  Ενηλίκων  για  την  ενίσχυση  της
ενεργού  πολιτότητας  των  ενήλικων  και  ηλικιωμένων  ατόμων .  Καινοτόμες  μέθοδοι  εκπαίδευσης
θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  ενίσχυση  του  ενδιαφέροντος  στα  εξής  θέματα :  

1 .  Ανθρώπινα  Δικαιώματα  και  Κλιματική  Αλλαγή ,

2. Το  δικαίωμα  των  πολιτών  της  ΕΕ  στην  προστασία  δεδομένων  και  στο  διαδικτυακό  απόρρητο ,

3. Μετανάστευση  και  ανεκτικότητα  στη  διαφορετικότητα ,

4. Ευρωσκεπτικισμός .

https://sealcyprus.org/
https://alphabetformation.org/
https://hetfa.eu/
http://www.training2000.it/

