
CÉLOK
Az “ADULATION – Felnőttképzés a társadalmi
változásért” projekt célja a felnőttképzésben
oktatók folyamatos szakmai fejlődési igényének
kielégítése, a felnőttképzésben tanulók
társadalomban való aktív részvételét támogató
kompetenciákra összpontosítva. Napjainkban a
hagyományos oktatási módszerek nem vonzóak
minden felnőttképzésben résztvevő számára,
különösen igaz ez azokra, akik szűkösebb
lehetőségekkel rendelkeznek, és ezért gyakran
kényelmetlenül érzik magukat hivatalos, formális
közegben. Az ADULATION projekt célja az aktív
társadalmi szerepvállalás előmozdítása a
felnőttképzés révén, melyet a felnőttképzésben
oktatók kompetenciáinak fejlesztésével és
képzési lehetőségek biztosításával ér el.

A felnőttképzésben dolgozó szakembereket
innovatív eszközökkel és módszerekkel ismerteti
meg, hogy biztosítsa a hátrányos helyzetű felnőtt
tanulók aktív polgárokká és önkéntesekké
válását. A nagyobb mértékű társadalmi
szerepvállalás a társadalmi változások alapja, s
mint ilyen, hatással lehet Európa országaira és
régióira.

Emellett az ADULATION projekt célja több
nemzetközi szintű szervezet bevonása annak
érdekében, hogy motiválja őket a felnőttképzési
szektorral kapcsolatos további kutatások és
fejlesztések megvalósítására.

SZELLEMI TERMÉKEK
Kutatási tanulmány

„A felnőttképzésben oktatók munkájának közéleti
dimenziója Cipruson, Belgiumban,

Magyarországon és Olaszországban”.
 

Kézikönyv 
„Aktív állampolgári kezdeményezések kezelése

felnőtt és idősebb koordinátorokkal és
önkéntesekkel”.

 
Képzési eszköztár

Gyakorlati eszköztár a felnőttképzésben oktatók és
közösségi oktatók számára, mellyel elősegíthetik
az állampolgári részvétel erősítését a felnőttek és

az idősebbek körében.
 

Eszköztár a sikeres online kampányokhoz &
petíciókhoz

A közösségi média eszközeinek és módszereinek
összegyűjtése annak érdekében, hogy a

felnőttképzésben oktatók és tanulók hatékonyan
használhassák a közösségi médiát olyan

témákban, amelyek érintik a felnőtt tanulókat és a
társadalmakat, amelyekben élnek, elősegítve ezzel

a társadalmi változásokat.
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MÉDIA

A PROJEKTRŐL
A projekt az Erasmus+ Program

társfinanszírozásával valósul meg.
 

Kulcsintézkedés: 
 

Együttműködés az innováció és a bevált
gyakorlatok cseréje terén.

 
Pályázati kategória: 

 
Stratégiai partnerségek.

 
Tématerület: 

 
Stratégiai partnerségek a felnőttképzés

területén.
 

Fő cél:
 

Innovatív gyakorlatok kifejlesztése.
 

https://Adulation.EU/

https://www.facebook.com/AdulationEU

AdulationEU

A kiadvány tartalma a kiadó kizárólagos felelőssége, az
információk esetleges felhasználásáért az Európai
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