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A digital@dults.eu projekt rövid leírása 

A Digital@dults.eu egy nemzetközi Erasmus + stratégiai partnerségi 

projekt, innovációra és a bevált gyakorlatok cseréjére irányuló 

együttműködés. A projekt célja az európai szintű jó gyakorlatok terjesztése 

felnőttoktatók képzésével, akik a digitális készségeket fejlesztését fogják 

tudni nyújtani, különösen a szociális szempontból hátrányos helyzetű 

felnőttek számára. Az együttműködés 7 szervezet közös munkája, az unió 7 

különböző országából - Olaszországból, Németországból, 

Spanyolországból, Norvégiából, Görögországból, Magyarországról és 

Szlovéniából. A projekt részeként minden partner betekintést nyer, hogy 

európai szomszédjai hogyan alkalmazzák az online és frontális oktatási 

formákat, és hogyan használhatják a felnőttoktatási módszereket saját 

képzési struktúrájukban. A résztvevő felnőttoktatási központok és a 

különböző oktatási intézmények szakértői a projekt során részt vesznek 

egy jelentős EU szintű know-how kialakításában a digitális tanítási és 

tanulási felnőttoktatási területeken. 

A projekt háttere 

A felnőttoktatás az EU egész életen át tartó tanulás politikájának alapvető 

eleme. Egy nemrégiben végzett nemzetközi felmérés a felnőttek 

képességről azt mutatja, hogy Európa eredményei rosszabbak, mint sok 

versenytársának a világon. Az EU-ban a felnőttek egy ötödének nagyon 

alacsony az írástudása, míg egynegyede nem képes hatékonyan használni a 

digitális technológiákat. Minden negyedik felnőtt közül egynek gondjai 

vannak a szociális és gazdasági életbe való beilleszkedéssel, valamint a 

mindennapi élethez szükséges digitális készségek alkalmazásával. 

2011 novemberében az Európai Tanács elfogadta „A megújult európai 

felnőttképzési tervet” (EAAL) amely elismeri, hogy minden felnőttnek 

rendszeresen erősítenie kell személyes és szakmai készségeit a rugalmas és 

magas színvonalú tanulás útján, az élet minden szakaszában 
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A projekt céljai 

 

• A releváns és magas színvonalú készségek és kompetenciák elérése. 

  Innovatív gyakorlatok megvalósítása és átadása helyi, regionális, nemzeti 

és európai szinten..  

• A közvetlenül és közvetve érintett szervezetek, oktatási rendszerek és 

egyének pozitív és hosszú távú hatásainak támogatása. 

• A személyre szabott minőségi tanulási lehetőségek kínálatának 

fejlesztése és bővítése az alacsony képzettségű és a digitális környezetben 

kevésbé képzett tanulók igényei alapján informális és formális tanulás 

útján. 

• Minden felnőtt számára biztosítani kell a képességeik kiterjesztését és az 

egész életen át tartó készségeik fejlesztését, növelve az egyén 

életminőségét, az értékteremtést valamint a munkaidő rugalmasságát. 

• Tapasztalt oktatók képzése, akik segíthetnek a kirekesztett, vagy magas 

kockázatnak kitett felnőtteknek. 

. 

Célcsoportok 

• Hátrányos helyzetű felnőttek 

• Felnőttoktatók 

• Felnőtt szervezetek, helyi hatóságok, vállalatok, foglalkoztatási 

központok, döntéshozók, szakemberek és kutatók 

• Trénerek és oktatók 

• Résztvevő szervezetek 
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Projektpartnerek 

 

→ PETIT PAS, Olaszország (projekt koordinátor)  

A társadalmi promóció egyesülete, a Petit Pas, 2015-ben alakult meg 

Traniban (BT) - Pugliában - Olaszországban. A Petit Pas célja a fiatalok, a 

nők, a bevándorlók és a fogyatékkal élők oktatásának, képzésének és 

vállalkozói képességének fejlesztése Pugliában (IT) és külföldön. E célok 

elérése érdekében a Petit Pas folyamatosan együttműködik Puglia vezető 

egyetemeivel, iskoláival, szövetségeivel, civil szervezeteivel és 

kutatóintézeteivel a projektek, tréningek és 

oktatási anyagok fejlesztése érdekében. 

Kontakt: savino.ricchiuto@gmail.com 

 

 

 

→ VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN EV, Németország 

A Schrobenhausen E.V. felnőttoktatási központ egy tipikus német 

közösségi főiskola, Schrobenhausen kisvárosában található, München és 

Ingolstadt között, Bajorországban. Schrobenhausenben a felnőttoktatás 

több mint 65 éve nem a városigazgatás, hanem a nonprofit szervezetek 

irányítása alá tartozik. Ebből adódóan azok a közpénzek, amelyek a 

Volkshochschule tevékenységének támogatására fordítódnak, 

optimálisan a oktatási célokat szolgálnak. 

A Volkshochschule központ Schrobenhausen-ben több mint 300 

tanfolyamot kínál, félévente mintegy 190 előadóval;  
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A VHS Schrobenhausen mindig naprakész programokat kínál 

folyamatosan új kurzusok jelennek meg a kínálatukban, általában 

kedvező részvételi díjak mellett. Körülbelül 5000 résztvevő (tanuló) 

regisztrál évente a felnőttoktatási 

központhoz, folyamatos pozitív tendenciát 

mutatva. 

Weboldal: http://www.vhs-sob.de/ 

Kontakt: roland.schneidt@web.de 

 

→ ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA, Spanyolország 

Az ACD La Hoya spanyol kulturális és sportegyesület alaptevékenységei 

között a legfontosabbak az együttműködés, az integráció, a 

környezetvédelem, a szolidaritás, az emberiség és az egyetemes emberi 

értékek alapelvei. Igyekeznek olyan környezetet teremteni, amelyben a 

közösség képes alkotni, gondolkodni, megvalósítani ötleteiket és 

álláspontokat. Tevékenységükkel fejlesztik a vidéki közösség 

művészetét, sportját és kultúráját, elősegítik az európai projektek 

sikeres végrehajtását és részvételét, annak érdekében, hogy közelebb 

hozza a különböző generációkat Európában. Az egyik legfontosabb 

céljuk, hogy az ifjúság és a közösség lehetőséget kapjon szabadidejük 

hasznos eltöltésére (sport, művészet, alkotóműhelyek, kultúra területei), 

ezzel is támogatva a közösség alulról felfelé irányuló kezdeményezéseit, 

javítva a szociális munkát és elősegítve a fiatalok társadalomba való 

beilleszkedését. Különösen figyelmet fordítanak a vidéki térségek 

munkába való bevonására, valamint kreatív szellemük ösztönzése, amely 

segít a fiatalok részvételének növelésében mind a helyi közösségben, 

mind általában a társadalomban. 

 

Weboldal: http://www.acdlahoya.org/ 

Kontakt: edumacia78@yahoo.es 
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→ ANASTASIOS DIMOPOULOS-IOANNIS PAPADOPOULOS OE, 

Görögország  

Az Areadne akkreditált, egész életen át tartó tanulás központja, amely a 

NEET-ek, a szakemberek és a lakosság szakmai és szakképzési kurzusaira 

szakosodott. Az IP Educational és az An. Di. IT Solutions egyesülésével 

jött létre a szervezet 2015-ben. Görög és angol nyelvű online és 

személyes kurzusokat kínálunk a Hellenic Qualifications Framework 

különböző szintjein (ami megfelel az Európai Képesítési 

Keretrendszernek). Tanfolyamaink közé tartoznak a nyelvoktatás, az IKT, 

a tanárképzés, az idegenforgalmi tanulmányok, az üzleti adminisztráció 

stb. Számos kurzusunk magában foglalja a szakmai gyakorlatokat vagy 

más gyakorlati elemeket is. Továbbá kivitelezünk és értékelünk 

tanfolyamokat vállalkozásoknak és más szervezeteknek. Az Areadne 10 

tanulási tanácsadót, oktatót foglalkoztat, akik mindegyike rendelkezik 

posztgraduális diplomával és több mint 10 éves tapasztalattal saját 

szakterületükön. Azok a szervezetek, amelyekkel együtt dolgozunk 

sokrétűek – többek között iskolák, egyetemek, nemzeti és nemzetközi 

képzési vállalatok és szervezetek, nemzeti és nemzetközi nem 

kormányzati szervezetek, kereskedelmi kamarák, munkáltatói és 

munkavállalói szervezetek, helyi, nemzeti és nemzetközi vállalatok. 

Képzési központunk teljes mértékben hozzáférhető a különböző képzési 

igényű emberek számára. 

Weboldal: http://www.areadne.eu/ 

Kontakt: papadopoulos@areadne.gr 

→ KREATEAM EGYESULET, Magyarország  

Tapasztalt magyarországi egyesület vagyunk, amely oktatási 

menedzsmenttel és felnőttképzéssel foglalkozik. Számos projektünk 

foglalkozik a távoktatással, az e-tanulással és a kompetenciák 

fejlesztésével.  Fő célunk, hogy a fiatal felnőtteknek lehetőségeket 

adjunk ideális munkájuk megtalálására, valamint szabadidejük hasznos 

eltöltésére . 
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A KreaTeam Egyesület fő feladata, hogy a fiatalok lehetőségeire 

összpontosítson, és olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek elősegítik 

az ismeretek bővítését a közösségépítés, a készségek fejlesztése, az EU-

integráció hatásainak kezelése terén stb. Az Egyesület céljainak elérése 

érdekében megfelelő szakmai erőforrásokkal rendelkezik, képzésekkel, 

rendezvények és projektek szervezésével segíti a célcsoportjait. Az 

Egyesület céljainak elérése érdekében együtt 

dolgozik köz-, társadalmi és gazdasági 

szervezetekkel, szövetségekkel, annak 

érdekében, hogy segítse az Egyesület 

célcsoportjainak fejlesztését. 

Weboldal: kreateam-ngo.org 

Kontakt: hello@kreateam-ngo.org 

→ TERRAM PACIS, Norvégia  

Az ifjúsági oktatás a Terram Pacis fő tevékenységi köre, amely a béke, a 

szabadság, a fejlődés és az emberi jogok kulcsa. Arra törekszünk, hogy 

olya társadalmat építsük ki, ahol a fiatalok bárhol fel tudnak nőni, bármit 

el tudnak érni. Fontosnak tartják, hogy támogassák az olyan ifjúsági 

munkát, amelyben az ifjúság kulcsszerepet játszik az oktatási politikák 

kialakításában; ezáltal ösztönözze a fiatalok politikai, környezeti és 

társadalmi kérdéseiről szóló vitáit. Ezek érdekében a Terram Pacis a 

következő programokban dolgozik: Emberi Jogi Oktatás és Béke Oktatás 

– ezen belül munkatársaink sok erőforrással és tudással rendelkeznek a 

projekthez, amely egyedülálló lehetőségeket teremt az eszközök, 

kompetenciák, készségek, legjobb gyakorlatok, innovatív ismeretek és új 

és hatékony módszerek javítására és megosztására a felnőttek és a 

fiatalok számára az élet különböző területein való 

tanulási céljaik elérésében.  

Weboldal: https://www.terrampacis.org/ 

Kontakt: secretariat@terrampacis.org 
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→ LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA, Szlovénia 

 

A Ljudska univerza Rogaška Slatina nonprofit felnőttoktatási és képzési 

szolgáltató, helyi és tágabb közösségének igényeit elégíti ki, gazdag 

hagyományokkal. A szervezet a tanulóknak 10 formális oktatási 

programot kínál, amelyek magukban foglalják mind a középiskolákat, 

mind a szakképzési programokat. Az informális oktatási programokat 

szemináriumok, tanfolyamok, előadások, irodalmi estek formájában 

végzik. A szervezet különböző személyes növekedési programokat, 

különféle workshopokat, számítógépes tanfolyamokat kínál a 

munkanélküliek és az idősek számára, nyelvi kurzusokat, számítógépes 

tanfolyamokat és könyvelést, valamint számos oktatási programot a helyi 

Care Work Center különleges igényű felnőttjeinek. Az Univerza 19 nemzeti 

szakképzési programot is kínál, és különböző tanfolyamokat szervez a 

munkanélküliek számára. A szervezetnek van egy nagyon aktív University 

for Third Age nevű része, ahol az egész életen át tartó tanulás különböző 

tevékenységeit kínáljuk az 55 év feletti embereknek. A Ljudska univerza 

Rogaška Slatina nagy tapasztalattal rendelkezik a nemzeti és nemzetközi 

projektekben. 

 

Weboldal: www.lu-rogaska.si 

Kontakt: mvukovicmojca3@gmail.com 
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Rövid áttekintés a projekt során végrehajtandó 

tevékenységekről 

 

• Elméleti-gyakorlati képzések a résztvevő szervezetek munkatársai 

számára a hátrányos helyzetű felnőttek bevonásával kapcsolatban, 

valamint a munka módjaira alkalmazott digitális eszközök használatának 

segítésében. 

• A felnőttképzőknek szánt területi képzési rendezvények: minden partner 

szervezi meg a saját területén (7 esemény). 

• A hátrányos helyzetű felnőtteknek szánt területi képzések: minden 

partner szervezi meg a saját területén (7 esemény). 

• Transznacionális találkozók . 

 

Várható eredmények 

 

• Kézikönyv, amely összehasonlító tanulmányokat tartalmaz az IKT 

eszközök használatának módszereiről a hátrányos helyzetű felnőttek 

számára Európában. 

 

• Webes platform, amely tartalmazza a projekt során előállított összes 

anyagot, a felnőttképzők területi képzési rendezvényeinek 

dokumentációját, valamint a hátrányos helyzetű felnőttek területi képzési 

rendezvényeinek eredményeit. 

.  
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“ Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával valósítják meg. Ez a 

kiadvány [közlemény] csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem 

tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználá-

sáért.” 


