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Első Szellemi termék (IO1) - Kutatási
tanulmány -  „A felnőttképzésben oktatók
munkájának közéleti dimenziója Cipruson,

Belgiumban, Magyarországon és
Olaszországban”

A szakpolitikák és az oktatási programok

összekapcsolása,

Értékek és meggyőződések integrálása a

felnőttképzésben oktatók munkájába,

A tanulók támogatása a kritikus gondolkodás

kifejlesztésében,

A demokrácia és az emberi jogok alapelveinek

alkalmazása.

A kutatási tanulmány a felnőttképzés közéleti dimenzióját

elemzi, pontosabban, hogy mennyire illeszkedik a közéleti

dimenzió a négy partnerország felnőttoktatóinak

munkájába.

A modellben vizsgált közéleti dimenzió a következő

kompetenciákat foglalja magába:

1.

2.

3.

4.

A fenti témákat mindegyik partnerország esetén

megvizsgálta a kutatás azzal a céllal, hogy segítséget

nyújtson a felnőttoktatók oktatási anyagainak

fejlesztésében.

Az alábbi linken megtalálható az ADULATION Kutatási

Tanulmány.

https://adulation.eu/wp-content/uploads/2021/06/1.ADULATION-IO1-Research-Study.pdf


A PARTNERSÉG

Koordinátor

SEAL CYPRUS / CIPRUS

Partnerek

ALPHABET FORMATION / BELGIUM

TRAINING 2000 / OLASZORSZÁG

HETFA KUTATÓINTÉZET ÉS ELEMZŐ KÖZPONT / MAGYARORSZÁG

A tanulmány legfőbb célja az volt, hogy áttekintse a felnőttoktatói munka közéleti
dimenzióját a partnerországokban: megállapítsa, hogy a politikai tényező mennyire van
jelen egyéni, illetve országos szinten, valamint az oktatók kompetenciái szintjén.

Következő lépések

Emberi jogok és klímaváltozás

Az EU állampolgárainak adatvédelemhez és online adatvédelméhez való joga

Bevándorlás és tolerancia a különbségekkel szemben

Euroszkepticizmus.

A kutatási tanulmány kiindulási alapként szolgál a projekt további tevékenységei számára,

különösképpen a felnőttképzésben oktatók számára készült oktatási anyag kidolgozásához.

A partnerek elkezdték kidolgozni az ADULATION Kézikönyvet “Aktív állampolgári

kezdeményezések kezelése felnőtt és idősebb koordinátorokkal és önkéntesekkel” témakörben.

Az ADULATION Kézikönyv jól bevált gyakorlatokat és módszereket fog tartalmazni, melyek a

felnőtt és az idősebb koordinátorok és önkéntesek humánerőforrás-gazdálkodására

összpontosítanak az Európai Polgári Kezdeményezések megvalósítása során.

A partnerek továbbá kidolgoznak egy képzési eszköztárat is a felnőttképzésben oktatók és

közösségi oktatók számára, mellyel elősegíthetik az állampolgári részvétel erősítését a felnőttek

és az idősebbek körében. Olyan innovatív oktatási módszereket fognak alkalmazni, melyek

segítségével felkelthetik az érdeklődést a projekt fő témái iránt:
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2.
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https://sealcyprus.org/
https://alphabetformation.org/
http://www.training2000.it/
https://hetfa.eu/

