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Előszó 

 A Digital@dults.eu egy nemzetközi Erasmus + 

stratégiai partnerségi projekt, amely együttműködik 

az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén. A 

projekt célja a bevált gyakorlatok európai szintű 

terjesztése olyan oktatók képzésén keresztül, akik 

digitális készségeket tudnak biztosítani, különösen a 

társadalmi felhasználás terén. a hátrányos helyzetű 

felnőttek munka világában alkalmazott hálózatok. 7 

szervezet vesz részt Olaszországból, Németországból, 

Spanyolországból, Norvégiából, Görögországból, 

Magyarországból és Szlovéniából. A projekt részeként 

minden partner betekintést nyer az európai 

szomszédaink online és szemtől szembeni oktatási formátumokba való működésébe, és hogy az eszközöket 

hogyan használhatják saját óráikban. A részvétellel minden partner részt vesz az európai know-how átadásban 

a digitális oktatás és tanulás megközelítéseiben a részt vevő felnőttképzési központok és a különböző oktatási 

intézmények között. 

A Digital@dults.eu projekt honlapja: http://digitaladults.eu/ 

A felnőttképzés a Bizottság egész életen át tartó tanulással kapcsolatos politikájának alapvető eleme. 

Az Európai Unió Tanácsa "elismeri azt a kulcsszerepet, amelyet a felnőttképzés játszhat a lisszaboni stratégia 

céljainak elérésében, előmozdítva a társadalmi kohéziót, biztosítva a polgárok számára az új munkahelyek 

megtalálásához szükséges készségeket, és segítve Európát abban, hogy jobban reagáljon a globalizáció 

kihívásaira". (A Tanács következtetései: 2008. május 22.). A felnőttek készségeiről nemrégiben készített 

nemzetközi felmérés valójában azt mutatja, hogy Európa eredményei rosszabbak, mint sok versenytársának. Az 

EU-ban a felnőttek egyötödében nagyon alacsony az írástudás és a számszerűsítés, míg egynegyede nem képes 

hatékonyan használni a digitális technológiákat. Minden negyedik felnőtt hiányzik a társadalmi és gazdasági 

életben, valamint a mindennapi életben való kielégítő részvételhez szükséges digitális készségekből. 

2011 novemberében a Tanács elfogadta a „Felnőttkori tanulás megújított európai napirendjét” (EAAL), amely 

elismeri, hogy minden felnőttnek szüksége van a személyes és szakmai készségeinek rendszeres erősítésére 

rugalmas és magas színvonalú tanulás révén, bármilyen életkorban, a következőkre összpontosítva: 

eredmények. 

A Digital@dults.eu projekt az alábbi igények kielégítésére született: hiány a kínálat és a felnőttek egyéni igényein 

alapuló minőségi tanulási lehetőségek a digitális környezetben, nehézségek vannak a felnőttek informális és 

nem formális tanulásán keresztüli képzési lehetőségek elérésében. , alacsony igény, a motiváció és a felnőttek 

részvétele a magasabb képesítések elérése felé, nehézségek az egyéni felnőtt tanulók igényeihez igazított 

minőségi tanulási utak azonosításában, és utoljára, de nem utolsósorban az oktatók nehézségei az új 

módszerekhez való alkalmazkodás és frissítés terén. és a felnőttképzésben európai szinten kidolgozott legjobb 

gyakorlatok. Ezért a bevált gyakorlatok Európában történő összegyűjtésének az a célja, hogy áttekintést kapjon 

a projektpartner országaiban alkalmazott IKT és társadalmi befogadás módszereiről, releváns és magas 

színvonalú készségek és kompetenciák elérésére, az innovatív gyakorlatok helyi és regionális szintű bevezetésére 

és átadására szolgál. , nemzeti és európai szintű, az alacsony képzettségű és a digitális környezetben kevésbé 

képzettséget igénylő egyéni tanulók igényei alapján, informális és nem formális tanulás révén. 

mailto:Digital@dults.eu
http://digitaladults.eu/
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Ez a projekt mindenkinek, különös tekintettel a felnőttekre, lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy 
kompetenciáit kibővítse és képességeit továbbfejlessze az életminőség fokozása és a munka életének 
rugalmassága mellett. 

Kézikönyv 

Ez a kézikönyv összehasonlító tanulmányok gyűjteménye a hátrányos helyzetű felnőttek IKT területén történő 

megközelítésének és oktatásának módszereiről, amely mindenkinek szól, de leginkább hátrányos helyzetű 

felnőtteknek, felnőttképzőknek, felnőttekkel együttműködő tanároknak és oktatóknak, helyi hatóságoknak, 

cégeknek. , foglalkoztatási központok, politikai döntéshozók, szakemberek és kutatók. 

Tartalma alátámasztja a rövid távú, a személyzet által Görögországban zajló közös képzés eseményét, amelynek 

célja az oktatók képzése az európai szintű hatékony felnőttkori integrációért, amelyet először a helyi emelőkarral 

továbbítanak a képzési esemény után. 

Minden olvasónak azt kívánjuk, hogy az itt bemutatott információk alapján következtetéseket vonhassanak le a 

felnőttképzés területén folytatott saját tevékenységükről. Kérjük, mindig vegye figyelembe, hogy információink 

2020-tól állnak, és hogy a vizsgálatok eredményeiben időnként változások történtek. 

A szerkesztõcsoport minden sikert kíván Önnek ezzel a kézikönyvvel. 2020 február  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

digital@dults 

Jó gyakorlatok a felnőttoktatásban 
az IKT területén  
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1 Kutatások Európában az IKT területén a felnőttoktatásban alkalmazott 

bevált gyakorlatokról, különös tekintettel a szociális hálózatokra, a 

munkaerőpiacon 

 

1.1 Fogyatékkal élő felnőttek tanítása 

Esettanulmányi szervezet neve: Volkshochschule Schrobenhausen, Németország  

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

A szervezet fő tevékenységeinek rövid leírása 

A Volkshochschule Schrobenhausen e. V. egy tipikus német nyílt egyetem felnőttek számára, Schrobenhausen 

városában, vidéki területeken, München és Ingolstadt között, Bajorországban. 

A Volkshochschule Schrobenhausenben évente kétszer több mint 450 tanárt kínálnak, mintegy 250 előadóval, 

mintegy 5500 résztvevővel (hallgatóval) beiratkozva az év során. 

Mindenféle kurzust kínálunk, például: idegen nyelvtanulás, német a nem németül beszélő emberek számára, 

alapképzés 

Tanfolyamok az informatika, az olvasás és az írás, a számolás, a képfeldolgozás és a számítástechnika, a jog és a 

gazdasági megértés, természet- és ökológiai tanfolyamok, varrás és főzés, tánc és sport kurzusok, 

egészségtanfolyamok, építési és felújítási tanfolyamok. 

A tanfolyamokon minden felnőtt részt vehet, kor, fogyatékosság, mentális teljesítmény, nem vagy nemzetiség 

szempontjából, anélkül, hogy visszatérnének a munkájába, vagy akiknek korábbi iskolai végzettségük alapján fel 

kell lépniük. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vhs-sob.de/
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Példa a bevált gyakorlatra: lépésről lépésre az Android készülékkel a táblagépen és az okostelefonon 

Bárki, aki okostelefon vagy táblagép birtokolja, valószínűleg működik az Android operációs rendszerrel. A 

művelet alapjai gyorsan megtudhatók, de aki valóban uralta az Androidot, sokkal több előnyt szerezhet 

táblagépéről vagy okostelefonjáról, és feleslegesen nem veszít időt, miközben kipróbálja a rendszert. 

A tanfolyamon Raimund Kaindl tanár áttekintést nyújt a sokrétű lehetőségekről: felhasználói felület, alapvető 

beállítások, e-mail fiók beállítása, böngészés az interneten, otthoni képernyő-programok, WLAN beállítása, 

Bluetooth használata 

Oktatási módszer: Akcióorientáció 

Az IT-ben a cselekvésorientált oktatás egy holisztikus, hallgatói aktív oktatás, amelyben a tanár és a hallgatók 

között megállapodott cselekvési termékek határozzák meg az oktatási folyamat szervezését. A cél a "fej, szív és 

kéz", azaz a hallgatók kognitív, érzelmi és pszichomotoros tanulásának egyensúlya. Ez nem egy didaktikai modell, 

hanem csupán egy didaktikai-módszertani koncepció. 

1. lehetőség: A cselekvésorientált IT felnőtteknek szóló oktatás általában egy konkrét helyzettől kezdve a 

gyakorlatig (első lépés) kezdődik, hogy abból (második lépés) származjon egy általános törvény vagy 

magyarázzon egy általános elvet (induktív megközelítés). 

2. lehetőség: A felnőttek számára az akcióorientált informatikai oktatás szintén oktatási tanulás lehet. A tanár 

először elmagyarázza az alapelvet (például a rajzot), a jogszerűséget vagy a kontextust, majd gyakorlatok vagy 

példák formájában foglalkozik az egyes esetekkel (deduktív megközelítés). 

A cselekvés-orientáció mindkét módszerét felváltva alkalmazzák a fent leírtak során. 

A tanfolyam végén a felnőtt tanulók azt mondják: Nemcsak azt tudjuk, hogyan működik valami, hanem mi is 

meg tudjuk csinálni, mert cselekvésorientált óráink voltak. 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Raimund Kaindl egy fiatal tanár, aki mindent tud az okostelefonokról és a táblagépekről. Nagy sikerrel tanítja 

a felnőttiskolában a VHS SOB-t. Tanulói többnyire idős emberek vagy munkanélküliek. Nagyon gyakorlati és 

cselekvésorientált tanít. Tanít osztálytermi foglalkozásokon kis csoportokban. Minden résztvevőt külön-külön 

ápolnak. 

Ezek az elemek megmutatják az ilyen típusú oktatás gyakorlati megvalósíthatóságát projektünkben. 

A kurzus egyes részei példaértékűek lehetnek felnőtteknek a projektünkben történő tanításához, különös 

tekintettel az első cselekvésorientált órákra (példa): A felnőttek informatikai tevékenységorientált tanítása 

általában egy konkrét helyzettől a gyakorlatig kezdődik. 

(első lépés), hogy abból származtasson (második lépés) egy általános törvényt vagy magyarázza meg az 

általános alapelvet (induktív megközelítés). 

Például, az ember megtanulja rajzolni a számítógépet az egérrel. A házat ezekkel az elemekkel rajzolja: 

téglalap, vonal, szabad rajz, pontok, keltetés egy egyszerű programban, pl. „MS Paint”. Ezután a tanár és a 

hallgató általánosítja az ismereteket, hogy ugyanúgy rajzolhasson más programokban, pl. az „MS WORD” 

részben. 
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1.2 Felnőttek tanítása, akik kezdők az informatikában 

Esettanulmányi szervezet neve: Volkshochschulen in Berlin, Németország 

Weboldal: https://www.vhsit.berlin.de/ 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

felnőttképzési központok a felnőttképzés fő szolgáltatói Berlinben. Az egyesületben a felnőttképzési központok 

teljesítik az általános városi képzési szerződést. Garantálják a polgárok számára az egész életen át tartó tanulás 

változatos oktatási kínálatát. Elősegítik a társadalmi integrációt, valamint a társadalmi folyamatokban való aktív 

részvétel lehetőségeit és együttélésüket. 

Az oktatás a társadalom nyersanyaga; mindenki oktatása biztosítja demokratikus államunk jövőjét. Az oktatás 

az értékeken, a sokrétű kánonon és a közvetítés etikáján alapul, amely senkit nem zár ki, és sok ember különféle 

igényeit veszi figyelembe. A berlini felnőttképzési központok ma, és természetesen a jövőben is, a legfontosabb 

hordozók és szolgáltatók az oktatás liberális elképzelése számára mindenki számára. Ezek az alapelvek 

tükröződnek egy olyan programban, amely a jövőre és a jövőre összpontosít, amely minden oktatási 

megközelítést és lehetőséget megnyit. 

Egy jó gyakorlat példája: Számítógép klub 

A berlini Volkshochschulen felnőttképzési központ egyik tevékenysége egy számítógépes klub. 

A számítógépes klubot mindenkinek tervezték, aki szabadidejében szeretné megtanulni és megtapasztalni a 

számítógépet. Fókuszban van egy téma a kurzuson, és sok idő van a gyakorlatokra és a kérdésekre. 

Oktatási módszer: A tanulás felfedezése 

A tanulás felfedezése (más néven felfedező tanulás) az ismeretek, valamint a fizikai és technikai készségek 

elsajátításának módszere. A megfontolás középpontjában a hallgató áll, és nem a tanár általi közvetítés. A 

felfedező az utóbbi időben származik az élénk tanítási javaslatokból, amelyeket a fiatalabb korokra is 

kidolgoztak. 

A tanulási felfedezés az ön-aktív tanulást motiváló tanulási ingerekre vagy tanulási megállapodásokra 

összpontosít. A meglévő tudás rendszeres felülvizsgálata és szükség esetén a jelenlegi információval való 

felváltása alapvető fontosságú a mai tudásalapú társadalomban a túléléshez. 

Példa: A számítógép ideális eszköz a „felfedezés tanulásához”, mivel azonnal visszajelzést ad arról, hogy a 

tevékenység sikeres volt-e vagy sem. Egy egyszerű példa a szöveg megjelölése, hogy "félkövér" legyen. Az egyik 

lehetővé teszi a hallgatóknak, hogy kipróbálják a kész szöveget, hogyan jelöljék meg és milyen parancsokkal 

lehet megváltoztatni a szöveget. Ez gyors és sikeres lesz a felfedező tanulás révén, így az óra végén együtt 

dolgozták ki a szöveges tulajdonságok megváltoztatásának elvét a hallgatókkal. A hallgató ezt az elvet később is 

alkalmazhatja, mivel gyakorlatilag minden programban ugyanúgy működik. 

A tanár moderátor, javaslatokat tesz, és az óra végén összefoglalja a megtanult tapasztalatokat. 

Ezt a módszert gyermekek és serdülők, valamint felnőttek számára is lehet használni. Ez a módszer különösen 

jól alkalmazható felnőttek számára, akiknek kevés előzetes ismerete van, vagy ezeknek nincs elegendő ismerete. 

Ez a módszer IKT megtanulására is jó, mivel a számítógép azonnal reagál a képernyőn, és jelzi, hogy a parancs 

sikeres volt-e. 

https://www.vhsit.berlin.de/
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Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Ez a módszer nagyon jól használható projektünkhöz, mivel nincs szükség előzetes ismeretekre, és a tanulási 

hatás nagyon nagy a számítógép azonnali visszajelzése miatt. 

Ez a módszer különösen alkalmas a számítógépes működés alapjainak és bizonyos programok, például MS 

WORD. 

 

1.3 Felnőttek tanítása, akik kezdők az Online Marketingben 

Esettanulmányi szervezet neve: Volkshochschulen in Berlin, Németország  

Weboldal: https://www.vhsit.berlin.de/ 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

felnőttképzési központok a felnőttképzés fő szolgáltatói Berlinben. Az egyesületben a felnőttképzési központok 

teljesítik az általános városi képzési szerződést. Garantálják a polgárok számára az egész életen át tartó tanulás 

változatos oktatási kínálatát. Elősegítik a társadalmi integrációt, valamint a társadalmi folyamatokban való aktív 

részvétel lehetőségeit és együttélésüket. 

Az oktatás a társadalom nyersanyaga; mindenki oktatása biztosítja demokratikus államunk jövőjét. Az oktatás 

az értékeken, a sokrétű kánonon és a közvetítés etikáján alapul, amely senkit nem zár ki, és sok ember különféle 

igényeit veszi figyelembe. A berlini felnőttképzési központok ma, és természetesen a jövőben is, a legfontosabb 

hordozók és szolgáltatók az oktatás liberális elképzelése számára mindenki számára. Ezek az alapelvek 

tükröződnek egy olyan programban, amely a jövőre és a jövőre összpontosít, amely minden oktatási 

megközelítést és lehetőséget megnyit. 

Egy jó gyakorlat példája: Social media marketing kezdőknek 

A szemináriumon a résztvevők megismerkednek a különféle iparágak közösségi média kampányaival. 

Több mint 35 millió németországi webhely látogató rendszeresen olyan közösségi hálózatokat használ, mint a 

Facebook, a Twitter és a YouTube, hogy híreket rögzítsen, bevásároljon vagy karrierjét fejlessze. A vállalatok 

számára egyre fontosabbá válik a szociális média stratégiák kidolgozása saját célcsoportjuk számára, és 

beépítésük a marketing keverékbe. 

Ennek a tanfolyamnak köszönhetően a résztvevők 

megtanulják, hogyan lehet a tartalomtervet interaktív 

témák, események és termékek előkészítéséhez 

felhasználni. Milyen szabályokat és törvényes buktatókat 

kell mindenkinek tudnia, ha közösségi hálózatokon vesz 

részt? Hogyan találhatók meg vonzó témák és profilok a 

közösségi hálózatok számára? És hogyan kell kezelni a 

minősítő portálok kritikus üzenetét? 

Figyelemmel kísérő eszközökkel a szociális média projektek 

mérhető sikerének elemzésére, az igényektől függően, a 

tanfolyam során felismerik az online szövegek megfogalmazását, a vállalati profil optimalizálását és a koncepciók 

kidolgozását. 

Előfeltételek: biztonságos alapvető számítógépes és internetes ismeretek. 

 

https://www.vhsit.berlin.de/
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Tanítási módszer: Együttműködő tanulás 

Az együttműködési tanulás olyan tanulási megállapodásokra vonatkozik, mint például a partner- és 

csoportmunka, amelyek szinkron vagy aszinkron (számítógépen keresztül), a résztvevők összehangolt, együtt 

konstruktív tevékenységet igényelnek a probléma közös megoldásának vagy a helyzet megértésének a 

kidolgozásához. 

A kooperatív tanulás különösen azoknak a felnőtteknek ajánlott, akik már rendelkeznek korábbi szakmai 

ismeretekkel és szeretnének belépni a munkaerőpiacra, mivel a tanulásban való együttműködés azt is jelenti, 

hogy meg kell tanulni az együttműködést a munka során. 

Az együttműködő tanulás sajátosságai: 

• Mindenki felelõs a csoporton belüli tanulásért, és a saját is. 

• A felelősség két szintje: az egész csoport felelőssége a csoport céljainak elérése érdekében, másodszor 

pedig az egyes csoporttagok felelőssége a munka részarányának elvégzéséért. 

• A felelősség mindkét szintjét be kell építeni az együttműködő oktatásba. Ezt úgy érik el, hogy megmérik 

és jelentik az egyes tagok teljesítményét, és jutalmat adnak csapat szintjén. A tanulmányok azonban azt 

mutatják, hogy a csoporthoz való tartozás és a hallgatók közötti személyi interakció csak akkor 

eredményez magasabb szintű eredményeket, ha a pozitív függőség egyértelműen fel van építve. 

Mit tanulhatunk ebből a példából?  

Innovatív és fontos az a gondolat, hogy megvizsgáljuk a 

közösségi média reklámtartalmát és annak hatását az 

emberek választására. Projektünkben az együttműködő 

tanulás módszere az egyik leghatékonyabb módja annak, 

hogy a felnőttkori tanulásban megismerkedjenek 

bizonyos témákkal. 

 

1.4 Diploma Microsoft Office-ból 

Esettanulmány szervezte neve: Areadne Lifelong Learning Center  

Weboldal: https://www.areadne.eu/ 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

Az Areadne egy akkreditált élethosszig tartó tanulási központ Görögországban (szám: 2101309), amely a NEET-

ok, a szakemberek és a lakosság szakmai és szakmai programjaira szakosodott. 

Online és személyes kurzusokat kínálnak görög és angol nyelven a görög képesítési keretrendszer különböző 

szintjein (megfelelnek az európai képesítési keretrendszernek). Tanfolyamuk nyelveket, IKT-kat, tanárképzést, 

turisztikai tanulmányokat, üzleti adminisztrációt és egyebet tartalmaz. Tanfolyamuk többsége gyakorlatokat 

vagy más gyakorlati elemeket tartalmaz. Ezen felül tanfolyamokat terveznek vagy értékelnek vállalkozások és 

más szervezetek számára. Képzési központjukat igénybe vevők teljes mértékben elérhetik. 

Az Areadne az oktatás területén aktív online és szeminárium tanfolyamokkal görög és angol nyelven, a görög 

képesítési keretrendszer különböző szintjein. 

A szervezet különféle oktatási módszereket alkalmaz, például az órák elméleti megközelítését kézikönyvekkel 

vagy gyakorlati feladatokkal és más gyakorlati elemekkel. 

https://www.areadne.eu/
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Egy jó gyakorlat példája: Felnőttképzés az IKT-ágazatban a Microsoft Office-ban 

 Az Areadne elősegíti az együttműködésen alapuló tanulást, valamint a vélemények és ismeretek cseréjét a 

hallgatók és az oktatók közötti párbeszéd révén. 

A szervezet az IKT oktatását osztálytermi előadásokkal vetíti projektor, videoórák, kézikönyvek és gyakorlati 

gyakorlatok segítségével számítógépes vagy automatikus szimulációs tesztek segítségével. 

Példa erre a módszertanra az a számítógép-szint, amellyel az alapvető Microsoft Windows modulokat 

felnőtteknek tanítják. Ez a program egy automatikus teszten alapszik, vetítői előadásokkal és video órákkal. 

Az órákra Areadne számítógépes helyiségeiben kerül sor. A tanulók 18 évesnél fiatalabb Kalamata 

állampolgárok, akiknek IKT-fokozatra van szükségük az önéletrajzának gazdagításához, így több foglalkoztatási 

esélyük van, vagy azért, mert tudásukat tovább akarják bővíteni. 

Az osztálytermek 6 különböző korú diákból állnak. A tanfolyam program felépítésének módja az, hogy az órákat 

50 órán belül befejezze, a számítógép megnyitásától a weboldalak letöltéséig és a Microsoft irodai fájlok 

létrehozásáig. 

 Az első lecke a számítógépre, annak működésére és a 

Microsoft Office általános hivatkozásával kezdődik. Ezután 

az oktató a projektor segítségével bemutatja a program 

első részét, azaz az internetet és a Microsoft Office 

Outlook-ot. Ezután a tanulók elkezdenek megoldani az 

automatikus teszteket tanár vagy olyan videók 

segítségével, akik rendelkeznek a tesztek megoldásával. 

Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a fokozat fennmaradó 

szakaszaira is: a Microsoft Office Word, az Excel, a Power 

Point, az Access és a Windows. 

A program végén a hallgatók lezárják a vizsgákat, hogy 

megszerezzék az ICT tanúsítványt. A teszt végén a hallgatók értékelték a tanítás módját. Azt mondták, hogy ez 

a módszer hatékony, mert segített nekik gyorsabban és könnyebben megtanulni. 

Számos gyakornok, miután megszerezte a bizonyítványt, olyan munkát talált, amelyben az osztálytermi 

tanfolyamon felhasználták őket. Néhányan azok a tanárok, akik az órákon tanultakat saját óráik 

felhasználására használják. 

Tehát ez az oktató alkalmazásának módszere, valamint az automatizált tesztek sikeresek voltak. 

Tanítási módszer 

Az egész életen át tartó tanulási központ IKT tanítási módszere felhasználható a digital@dutls.eu projektre is. A 

digitális felnőttképzés mindkettő célja. Az Areadne Egész életen át tartó tanulás központja módszereket és 

taktikákat akar találni a digitális felnőttek oktatásának javítására. Hagyományos módszereket használnak, mint 

például a személyes edzést, és olyan technológiai módszereket, mint például az automatikus tesztelés. 

Ezért a digital@dults.eu weboldalon a hagyományos módszereket technológiai eszközökkel kombinálva lehet 

használni. 

Például létrehozhat egy automatizált tesztet a számítógépekkel és azok programjaival kapcsolatos kérdésekkel. 

Két szintre osztható: Az első szinten olyan kérdések merülhetnek fel, amelyek egyszerű kérdésekkel mutatják be 

a hallgatókat az információs technológia világába. És a második szinten lehetnek konkrétabb kérdések a 

Microsoft Officeval kapcsolatban. Videokat készíthet lépésről lépésre történő tesztelési megoldásokkal is. 
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Ez a tanítási módszer nemcsak a Microsoft irodai programokhoz, hanem általában a digitális oktatásban is 

megfelelő módon használható. 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Ez a példa azon állampolgárok egy speciális kategóriájával 

foglalkozik, akiknek nagyon alacsony az IKT-készségeik, 

legalább Görögországban. 

Ebben a tekintetben a fenti példa hozzáteszi a digitális 

felnőttek projektéhez az alacsony önértékelésű 

emberekkel való tudás ismereteit és a felnőttek 

oktatásának stratégiái voltak hatékonyak számukra. 

 

1.5 Hogy használjuk a Facebook-ot? 

Esettanulmány szervezet neve: Areadne Lifelong Learning Center  

Weboldal: https://www.areadne.eu/ 

Példa egy jó gyakorlatra: Felnőttképzés az IKT-szektorban - Hogyan kell használni a Facebookot? A közösségi 

hálózati eszközök 

A felnőttképzésben a közösségi média megkönnyítheti a tanulást, mivel a hallgatók kényelmesek a kevésbé 

formális és barátságos környezetben. Ugyanakkor növekszik a résztvevők aktív részvétele, pozitív viselkedése, 

kritikus gondolkodása és interakciója. 

A Facebook mint szociális hálózati eszköz megfelelő társadalmi, szervezeti és fogalmi keretet kínál, amelyet a 

résztvevők könnyen használhatnak. A különféle közösségi hálózatok közül az Areadne LLC a Facebook-ot 

választotta, mivel ez Görögországban a legismertebb és leginkább használt felnőttek (különösen 40 év feletti) 

közösségi oldalak. 

A programban alkalmazott legfontosabb oktatási technikák a csoportos munka, az ötletbörze és a kérdések-

válaszok kombinálása. 

Az órákra Areadne számítógépes helyiségeiben kerül sor. A tanulók 40 évesnél fiatalabb Kalamata 

állampolgárok, akik meg akarják tanulni ezt a kommunikációs új módszert, amelyet a fiatalok gyakran 

használnak. Az osztálytermek 6 különböző korú diákból állnak. 

 A tanfolyam programja úgy épül fel, hogy az órákat 10 

órán belül befejezze, a facebook-fiók létrehozásától 

kezdve a barátok kereséséig és egymás közötti 

üzenetváltásig. Az órák az internetre való általános 

hivatkozással kezdődnek. Tárgyak, mint mi az internet, 

hogyan működik, és mit lehet tenni az internettel. 

Ezután az oktató a projektor segítségével bemutatja a 

program első részét, azaz az internetes 

szolgáltatásokat. Ezen a ponton az oktatók kérdéseivel 

és ötletbörzével megpróbálják megismerni az egyes 

hallgatók ismereteit az internetről, és mit akarnak 

tenni az interneten. 

https://www.areadne.eu/
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Ezután a hallgatók egy kis csoportot végeznek a fenti témák megvitatása céljából. Ezután az oktató gazdag 

prezentációt készít a közösségi média számára, és külön a Facebook számára. 

A tanfolyam során a hallgatók létrehoznak egy Facebook fiókot az oktató segítségével. Barátokat keresnek; 

kezdetben osztálytársaik, és egymást kiegészítik. Ezután megtanulják, hogyan kell olvasni, küldni és válaszolni az 

üzenetekre. 

Ugyanezt a módszert kell alkalmazni a Facebook többi részének leckéire. A cél az, hogy az órák végén a hallgatók 

képesek legyenek kommunikálni a Facebookon keresztül, és jól érezzék magukat ezzel a webes eszközzel. 

A program végén a hallgatók kommentáltak a hatékony oktatási módszert, mivel ez segített nekik gyorsan és 

egyszerűen megtanulni. Az előadások, a kérdések és a csoportokban végzett munka érdeklődést mutatott. 

Azt is mondták, hogy a kurzusok teljes folyamata növeli moráljukat, és közelebb hozta őket a fiatal nemzedékhez. 

A kurzusok elvégzése után sok gyakornok megőrizte Facebook-fiókját, és az osztálytermi órákon tanultakat 

felhasználta. Tehát ez az oktató alkalmazásának módszere, valamint a csoportokban történő munka sikeres volt. 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Az egész életen át tartó tanulási központ IKT tanítási módszere felhasználható a digital@dults.eu projektre is. 

Az Areadne Egész életen át tartó tanulás központja módszereket és taktikákat akar találni a digitális felnőttek 

oktatásának javítására. A csoportmunka módszer hasznosnak bizonyult a felnőttek IKT-oktatásában. 

Ezért a hagyományos módszerek alkalmazhatók technológiai eszközökkel kombinálva, pl. A kérdés-válaszok 

használata vagy csoportos munka az IKT-eszköz megtanulása közben segít a felnőtteknek jobban megérteni az 

eszköz értékét és használatát. 

Ez a tanítási módszer nemcsak a Facebook számára, de általában a digitális oktatásban is megfelelő módon 

használható. 

Ez a példa egy görögországi általános esettel foglalkozik, amely általában 40 évnél idősebb felnőttek, akik 

digitális írástudatlanok. Ebben a tekintetben a fenti példa a digitális felnőttek projektjéhez hozzá fogja adni az 

ismereteket arról, hogyan kell kezelni ezeket az embereket, és milyen felnőttképzési stratégiák voltak számukra 

hatékonyak. 

 

1.6 Elektronikus oktatás felnőtteknek 

Esettanulmány szervezet neve: Center in Alhaurín de La Torre 

Weboldal: http://franciscofontalba.blogspot.com/  

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid bemutatása: 

Az Alhaurín de La Torre központ központjának hallgatói megismerkednek az elektronikus eszközökkel 

kapcsolatos különböző koncepciókkal, hogy később jelentkezhessenek ezzel kapcsolatos munkára, és megosszák 

tapasztalataikat egy blogban. 

Egy jó gyakorlat példája: számítógépes ismeretek tanfolyama 

Az Alhaurín de La Torre központ a számítógép és az elektronikus alapok használatának különféle képességeit 

tanítja a hallgatók számára, akik felnőttek, akik abbahagyták tanulmányaikat, vagy soha nem fejezték be őket, 

hogy megszokják a számítógépet, és létrehoztak egy blogot, ahol a hallgatók minden héten aktívnak kell lennie 

annak érdekében, hogy kényelmesebbé váljon a számítógép használata, majd elkezdik megtanulni, hogyan kell 

dolgozni a számítógép fő programjaival és olyan dolgokkal, mint a grafikai tervezés. Azt is megtanulják, hogy 

http://franciscofontalba.blogspot.com/
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online keressen munkát online, az elektronikus területtől függően, majd az összes információt blogba helyezik, 

hogy megosszák másokkal. 

Ebben a módszerben a tanulási folyamat egyenletesen oszlik meg a tanár és a hallgató között. Mindkettő fontos 

szerepet játszik a tanulás során, és ez teljesen ellentétes a tanár-központú megközelítéssel. A tanár olyan, mint 

egy edző a hallgatók számára. Fontos, hogy elmagyarázza az új anyagot, és ösztönözze annak megértését. A 

tanár elmagyarázza, hogyan kell használni a számítógépet, hogyan lehet megnyitni és módosítani a Word és az 

Excel dokumentumokat, hogyan lehet elérni az internetet stb. 

Ezután az összes információ átkerül az erre a célra létrehozott blogba, hogy megosszák az eredményeket más 

felnőtt emberekkel. 

Az alkalmazott közösségi média a tanár által létrehozott blog, amely összekapcsolja a hallgatót a közösségi 

médiával, és megosztja az összes erőforrást az érdeklődőkkel. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Egyszerűsítve ezt a módszert, nagyon könnyen adaptálhatjuk azt a digital@dutls.eu projekthez, mivel jó lesz 

megtanulni, hogyan kell blogot készíteni, hogy megosszák másokkal a tanulási ülések eredményeit. 

Mindenki megtehetett valami hasonlót a szervezetében, hogy megtanítsa az embereket online munkára találni, 

vagy a számítógépen használja a fő programokat, és hogy a tanár készítsen egy blogot, ahol megoszthatja 

munkáját. 

 

1.7 Digitálisiírástudás idősebbek számára 

Esettanulmány szervezet neve: Universidad der Salamanca  

Weboldal: http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view File/7508/7539 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid bemutatása 

A Salamanca Universidad a technológiát arra használja fel, hogy felnőtt embereknek segítsen átjutni az 

akadályokon; megtanulják, hogyan kell használni a számítógépeket más területeken, és hogyan lehet munkát 

szerezni, ahol felhasználhatják mindazt, amit megtanultak: például az alapvető perifériák kezelését: egér, 

billentyűzet, képernyő, nyomtató. 

Az új környezet virtuozitása: operációs rendszerek, fájlok és mappák szerinti tárolórendszer stb. 

Mindkét kapcsolat: megrendelések. Bemenet és kimenet. 

Példa a bevált gyakorlatra: Idős emberek digitális ábécé alakítása 

Ez a műhely a hallgatók tapasztalatán alapul, hogy nem feltétlenül kapcsolódik a számítógépes tudományhoz; 

valamint a tudás fokozatos felépítésében, figyelembe véve a következő tényezőket: Korábbi szervezet. 

Minden ülésnek rövid áttekintést kell kapnia az előző ülésről, ezáltal aktiválja a hallgatók mentális sémáit, 

felkészítve a napi osztályra. És átfogó összefoglaló arról, mi működött a nap. Tudás és korábbi tapasztalatok. 

A memóriát aktiválni kell a hallgatóban és a hallgatóban. 

Az új tudás csak azokra az oszlopokra épül, amelyek mindenki rendelkeznek, és ez a saját életük, korábbi 

tanulásuk. Szimulálja a kontextust, aktiválja újra a memóriát olyan kérdésekkel, mint például Emlékszel mikor? 

Ilyen módon az új koncepció kapcsolódik a hallgatók fejében az előzőhöz, ezáltal megkönnyítve megértését és 

megtartását. Példaként nézzük meg az elempárokat, amelyeket hasonlóságként használnak a felnőttkori 

digitális írástudás műhelyében, amelyek megkönnyítik a mentális sémák aktiválását, magyarázatát, 

http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/viewFile/7508/7539
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kapcsolatát és mentális sémák felépítését a hallgatók által már elhozott tudás és az új, amelyet meg akarjuk 

tenni között. tanít. 

Olvasási / írási portok: USB-csatlakozó: hím / nő, csak egy helyzet helyes, ha erőltetjük, megtöri az eszközt. 

Ablak. A bezárás gombok minimalizálják / maximalizálják, visszaállítják. 

Kötőanyag. Almappák: Egy egyszerű doboz, mappa vagy irattartó, archív műanyagok és fóliók esetében a 

koncepció általában világosabb, mint a fa klasszikus hasonlata, bár hasznos is lehet: csomagtartó, ágak, levelek. 

Orosz babák párja. 

Cut-Paste: Piaget-nek nagyon sokat kellene mondania róla. Egy bizonyos korú gyermek nem ismeri például az 

orosz baba eltűnését egy másikban. 

Ez a kivágás és beillesztés. Az átadás fogalma sokszor nehéz megmagyarázni. A legjobb példa: hiteles kézműves 

műhely, folyóiratok és folyóiratok kollázsa. Vágás ollóval, beillesztéssel stb. Ezek az elemek alapját képezik az 

egyszerű, többszörös kiválasztás, a szövegválasztás, a képek retusálásának képei, stb. Jövőbeni koncepcióinak. 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Megpróbálhatunk valamilyen hasonló műhelyt 

lebonyolítani a városunk felnőtt embereivel folytatott 

munkafolyamatukkal, ami nagyon hasznos lehet számukra, 

hogy több lehetőséget kapjanak. 

Megtanulhatjuk annak módját, ahogyan különféle 

módszereket alkalmaznak a tanuláshoz, és hogy mindenki 

ugyanazon a tanulási szakaszban maradjon. 

 

1.8 Az IKT-alapú tanulás új módszerei a felnőttképzési központokban 

Esettanulmány szervezet neve: Eszterházy Károly Egyetem, Eger  

Weboldal: https://uni-eszterhazy.hu 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid bemutatása 

Az egri Eszterházy Károly Egyetem sokféle oktatási programmal szolgálja hallgatóit a régió négy városában 

található négy egyetemen. A hagyományos művészetek, tudományok és humán tudományok, például a 

pedagógia, a természettudomány, a kreatív művészetek és a humán tudományok mellett egyetemi és 

posztgraduális programokat, valamint képzéseket nyújt olyan területeken, amelyek megfelelnek az új 

szakértelem igényeinek, ugyanakkor utat teremtenek az egyéni sikerhez és a teljesítéshez . Céljuk a 

legkorszerűbb ismeretek biztosítása, hogy a hallgatók sikeresen megfelelhessenek a mai munkaerő-piaci 

igényeknek. Az Eszterházy szalaghirdetés alatt álló kutatási és tudásközpontok megkönnyítik a tudományos 

kutatások elvégzését, valamint a régió különböző szervezeteinek és társaságainak gyakorlati igényeit. 

Példa a legjobb gyakorlatra: Az IKT-alapú tanulás új módszerei a felnőttképzési központokban. 

Az „IKT-alapú tanulás új módszerei a felnőttképzési központokban” projekt célja a felnőttképzéssel kapcsolatos 

kezdeményezések kidolgozása, valamint az innováció, a tapasztalat- és know-how-csere előmozdítása az IKT-

tanulás területén tapasztalattal rendelkező különféle szervezetek között. Az elsődleges cél az, hogy lehetővé 

tegyék az érintett szervezetek számára a hálózatok fejlesztését és megerősítését, transznacionális szintű 

működési képességük növelését, az IKT területén az ötletek, gyakorlatok és módszerek megosztását és 

szembesítését. 

https://uni-eszterhazy.hu/
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Ehhez a projekt résztvevői részvételi megközelítéseket és IKT-alapú módszertanokat fognak használni, 

kombinálva egy korszerűbb, dinamikusabb, elkötelezettebb és professzionálisabb környezetet a szervezeten 

belül: kész beépíteni a bevált gyakorlatokat és az új módszereket a napi tevékenységekbe. 

A projekt célja a digitális kompetencia szintjének növelése, az oktatás, képzés vagy ifjúság gyakorlatának, 

politikáinak és rendszereinek jobb megértése az országokban. 

Nyílt és innovatív gyakorlatok, digitális korban - prioritást élveznek az innovatív módszereket és pedagógiákat 

előmozdító tevékenységek, adott esetben a részvételi irányítás, a tanulási anyagok és eszközök fejlesztése, 

valamint az információs és kommunikációs technológiák (IKT) hatékony felhasználását támogató tevékenységek. 

az oktatás, a képzés és az ifjúság területén. Ez magában foglalja a szinergiák támogatását a kutatási és innovációs 

tevékenységekkel, valamint az új technológiák előmozdítását, mint az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika 

fejlesztésének mozgatórugóit. 

Az oktatók kompetenciájának kiterjesztése és fejlesztése, különösen az írástudás, a számolás és a digitális 

készségek hatékony oktatása terén az alacsonyan képzett vagy alacsony képzettségű felnőttek számára, többek 

között az IKT hatékony felhasználásával. 

A projekt kérdései: Ki férhet hozzá a felnőtt tanulók 

körében az IKT bármely formájához otthon, a 

munkahelyen és a szélesebb közösségi helyszíneken? 

Mire használják az IKT-k e felnőttek körében a felnőttek 

és hogyan illeszkedik az életükhöz általánosságban az 

életük? Hogyan tanulják meg a felnőttek az IKT 

hatékony használatát a formális és informális tanulási 

tevékenységekben? Mit tanulnak a felnőttek az IKT-

környezettel való kapcsolattartásuk révén? Ez a projekt 

az ITC felnőttképzéssel foglalkozó magyar egyetemek 

országos versenyén díjnyertesnek bizonyult. 

 

1.9 A digitális szakadék csökkentése - az „alacsonyan képzett informatikai” 

felnőttek képzése és mentorálása 

Esettanulmány szervezet neve: Kreateam Egyesület, Eger  

Weboldal: www.kreateam-ngo.org 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid bemutatása 

A Kreateam egy tapasztalt magyarországi civil szervezet, amely foglalkozik az oktatás menedzsmentjével és a 

felnőttképzéssel. Számos projektük van a távoktatás, az e-tanulás és a kompetenciafejlesztés területén. Az egyik 

fő célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal felnőttek számára a foglalkoztatási ötleteik és egyéb elképzeléseik 

megvalósításához. A KreaTeam Egyesület fő feladata az, hogy a fiatalok és felnőttek (NEET-ek) azon 

lehetőségeire összpontosítson, amelyek szolgáltatásaikat elősegítik a közösségépítés, a készségek fejlesztése és 

az EU-integráció hatásainak kezelése területén. stb…. 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében erőforrásokkal találkoztak, képzéseket végeznek, rendezvényeket és 

projekteket szerveznek, köz-, társadalmi és gazdasági szervezettel együttműködve. 

Példa a bevált gyakorlatra: A digitális megosztottság csökkentése - Az „alacsonyan képzett informatikai” 

felnőttek képzése és mentorálása 

http://www.kreateam-ngo.org/
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A nemzeti projektből született kurzus általános célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, amely 

nélkülözhetetlen a foglalkoztatáshoz, így képzett munkaerőt biztosít a gazdaság számára, növeli a gazdaság 

versenyképességét, miközben növeli a foglalkoztatottak számát. . A gyakorlat-orientált, könnyen elsajátítható 

képzési program lehetővé teszi az alacsonyan képzett emberek számára, hogy kihasználják a világháló nyújtotta 

lehetőségeket. A képzés szilárd felhasználói bázist biztosít, és a záróvizsga sikeres teljesítésének feltétele. A 

képzés során szerzett ismeretek segítenek fenntartani a kapcsolatot, az adminisztrációt és a tudás megszerzését 

számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon, javítva az életminőséget és növelve az álláslehetőségeket. 

Tanítási módok: 

• Probléma-orientált (Kiválasztja az alkalmazási eszközöket a feladatok fokozatosan bővülő sorozatához, vagy 

kiterjeszti a használt fogalmakat és funkciókat a kívánt eszközből.), 

• Alkalmazás-orientált (Megtanítja a bizonyos típusú dokumentumok létrehozásához szükséges készségeket 

felépítésük és bővítésük sorrendjében.), 

• Menü-orientált (az alkalmazás ismereteit tanítja egy alkalmazáson keresztül, vagy pontosabban az 

alkalmazás menüelemein keresztül.), 

• Funkció-orientált (meghatározza az alkalmazásrendszer általános funkcióit, például a szövegszerkesztők 

beállítását, javítását, nyomtatását, formázását stb., És összekapcsolja velük a konkrét tudás elemeit.), 

• Koncepció-orientált (meghatározza az alkalmazásrendszer által használt fogalmakat, például cellákat, 

sorokat, oszlopokat, blokkokat, lapokat stb. A táblázatokhoz, majd megvizsgálja a hozzájuk kapcsolódó 

funkciókat.), 

• Absztrakt szerszám-orientált (meghatározza az absztrakt eszközök egyre bővülő sorozatát, pl. Hagyományos 

mechanikus írógép, elektronikus írógép javító funkcióval, elektronikus írógép vonal formázó funkcióval stb. 

A szövegszerkesztők számára, majd bemutatja a szükséges ismereteket a minden szinten.). 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Ennek a projektnek a fő eredménye az volt, hogy mivel az 

IKT-oktatás nem büszkélkedhet hosszú történelemmel, a 

legtöbb esetben nem voltak egyértelműen 

megfogalmazva, és kialakulásuk nem annyira tudatos, 

hanem inkább ösztönös, ami azt is eredményezi, hogy a 

legtöbb tanár nem egyetlen módszert használnak, hanem a 

módszerek egyfajta keverékét, ahol egyikük domináns. Ez a 

módszertani „bizonytalanság” azt is biztosítja, hogy vannak 

olyan tanárok, akik képesek sikeresen tanítani, még akkor 

is, ha az alábbiakban negatívnak jelölt módszert használják. 

A negatív címke elsősorban azzal magyarázható, hogy ezek a módszerek nem „biztosítják” automatikusan a jó 

tanítást; ráadásul könnyű nagyon rosszul tanítani, ha rájuk támaszkodik. 

A projekt módszertani keretének alkalmazása hasznos lesz a projekt megvalósításában. 

 

1.10 IKT-alapú oktatás és tanulás, valamint felnőttképzés 

Esettanulmány szervezet neve: Miskolci Egyetem 

Weboldal: www.uni-miskolc.hu 

http://www.uni-miskolc.hu/
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A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

A Miskolci Egyetem Észak-Magyarország egyik legfontosabb felsőoktatási szolgáltatója. Missziójának 

nyilatkozata a következő állítás: fejlődés Észak-Magyarországon és az egész világon. ” E megállapítás alapos 

vizsgálata rávilágít arra, hogy az egyetemnek foglalkoznia kell a felnőttképzéssel, valamint az IKT integrációjával 

és használatával kapcsolatos kérdésekkel a számítógépek oktatásban és tanulásban való használatának 

előmozdítása és támogatása érdekében. 

Példa a legjobb gyakorlatra: Az egész életen át tartó tanulás intézete 

A Miskolci Egyetem az IKT-alapú szellemi, kulturális, társadalmi és rekreációs lehetőségeket kombinálja felnőtt 

hallgatói számára. Tájékoztatási programja magában foglalja az észak-magyarországi szélesebb közösség 

igényeinek folyamatos reagálását az ún. Extraralis és felnőttképzési kurzusok útján. 

A Miskolci Egyetem elsősorban az egész életen át tartó tanulás intézetén nyújt felnőttképzést. A meglévő 

programok a következőket foglalják magukban: Extra falfestő tanfolyamok, bizonyítványok és oklevelek, 

egyetemi diploma, posztgraduális képzés, belépési tanfolyamok, városi és guilds senior díjak. 

Az extra-falfestmény tanfolyamok minden felnőtt számára nyitva állnak. Nincs belépési követelmény. Néhány 

kurzust különféle szinteken kínálnak, és közülük kredit számára lehet bizonyítványt kiállítani. Minden tanúsító 

tanfolyam részmunkaidőben vehető igénybe. A belépési követelmények a tanfolyam szintjétől függnek, és 

elsősorban felnőtt hallgatóknak szólnak. A releváns tapasztalatokat és a formális képesítéseket rendszerint 

figyelembe veszik. A tanfolyam időtartama általában egy-két év. 

Az egyetemi kitüntetési kurzusok moduláris részidős programokként érhetők el. Ezek a tanfolyamok a következő 

területeket fedik le: Menedzsment és üzleti tanulmányok, Környezettudomány, Humán tudományok és 

kombinált képzés 

Ezeket elsősorban a felnőtt hallgatók igényeinek kielégítésére tervezték, akiknek nincs lehetősége a nappali 

tagozatos tanulásra. Posztgraduális kurzusokat kínálnak a következő területeken: Szervezettség, Egész életen át 

tartó tanulás, Ír Migrációs Tanulmányok, Munkahelyi Tanulás, Angol Nyelvtanítás, Számítógépes Tanulás, 

Tudományos Kommunikáció 

Számos kurzus elérhető olyan helyszíneken, mint például az egyetem más campusai és a partnerképző főiskolák 

helyszínein. 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Ennek a felnőttképzési programnak az egyik legfontosabb eredménye az, hogy az egyetem szakértői felismerték 

az IKT-alapú tanulás legfontosabb kihívásait: a technológiától való félelem, az e-learning használatának pénzügyi 

jártasságának hiánya, az IKT-alapú oktatás / tanulás által kínált lehetőségek tudatosítása a megfelelő kiaknázás 

lehetővé tétele érdekében. Az oktatási, tanulási és kutatási munkát támogató online információs források átfogó 

és magas színvonalú gyűjteményének hiánya. Korlátozott hozzáférés a fő információs hálózathoz és annak 

szolgáltatásaihoz a tanulók számára. 

Biztonság: Biztonságos oktatási és tanulási környezet, valamint az internet létrehozása és fenntartása a 

szükséges erőforrásokhoz való hitelesített hozzáféréssel, amely lehetővé teszi a bizalmas tranzakciók kényelmes 

és biztonságos elvégzését. 
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Tanácsadó és tanácsadó szolgáltatások átfogó csomagja, 

amely segít az intézményeknek az internet biztonságos, 

jogszerű és hatékony felfedezésében és kiaknázásában, 

valamint a tanuláshoz, oktatáshoz, kutatáshoz és e-

vállalkozáshoz kapcsolódó egyéb informatikai 

alkalmazásokhoz. 

Együttműködés: az IKT és a kapcsolódó alkalmazások 

globális természetének felértékelésének ösztönzése a 

hatékony nemzetközi verseny érdekében történő 

együttműködés elősegítése érdekében. 

A felnőttekkel kapcsolatos IKT-alapú oktatás és tanulás erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit 

feltárják ebben a projektben, és ezek az eredmények nagyon értékesek lesznek a nemzetközi 

együttműködésünknek köszönhetően. 

 

1.11 A Mondo Digitale tevékenységei 

Esettanulmány szervezet neve: DIGITAL WORLD FOUNDATION 

Weboldal: www.mondodigitale.org/it 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid bemutatása 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE (FMD) – Digital World Foundation 

Világ Alapítvány - egy befogadó tudásalapú társadalom érdekében működik, amely ötvözi az innovációt, az 

oktatást, a befogadást és az alapvető értékeket. A DWF küldetése a tudásmegosztás, a társadalmi innováció és 

a társadalmi befogadás előmozdítása, figyelemmel a kirekesztés által veszélyeztetett kategóriákra (idős 

emberek, bevándorlók, fiatal munkanélküliek stb.). A digitális írástudás laboratóriumától a közösségi médiáig, a 

dolgok internetétől kezdve a vállalkozói szellemig és a digitális lehetőségek megismerésének módjaiig 

vállalkozása növekedéséig; az Alapítvány oktatási kínálata nagyon széles: 

Magával ragadó képzési tapasztalatok a technológiai készletek használatával, a történetmeséléssel a közösségi 

médián, valamint a Facebook-szal és a Free Formers-szel együttműködésben az innovációra, a közösségi média 

marketingére és az internetes jelenlétre szakosodott képzések. 

• Különleges találkozók a „She Means Business”, a globális Facebook programmal, amelyet 

Olaszországban a Fondazione Mondo Digitale közreműködésével hoztak létre a női üzleti tapasztalatok 

támogatására. 

• Műhelymunkák, fiatalok, szakemberek és vállalatok interaktív beszélgetésekkel, inspiráló 

beszámolókkal és gyakorlati műhelyekkel megosztják kompetenciáikat és tapasztalataikat digitális és 

közösségi hálózatokon tartott képzések révén a munkaerőpiac által igényelt készségek tükrözésére. 

• Havi találkozók sikertörténetek bemutatására, vita a digitális készségek témájáról és hálózatépítés 

céljából. 

• Nyári akadémiák / táborok, nyitottak állampolgárságra, hogy felfedezzék a technológia új határait, 

felfedezzék a feltörekvő ágazatokat és szakmai profilokat: a digitális történetmeséléstől a blogolásig és 

a közösségi médiáig 

http://www.mondodigitale.org/it
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Az Alapítvány a társadalmi és digitális integrációval kapcsolatos különféle területeken kezdte meg 

tevékenységeit a fejlesztés különböző szakaszaiban: egyesek a tervezési szakaszban vannak, mások kísérleti 

tevékenységeket jelentenek, sokan folyamatban vannak, éppen kezdődnek vagy folyamatban vannak. A 

tevékenységek elsősorban az idős emberekre irányulnak az aktív öregedés és a nemzedékek közötti szolidaritás 

érdekében. 

Egy példa a legjobb gyakorlatra: nagyszülők az interneten 

A Mondo Digitale fellépéseit a társadalmi innováció eszközeként tervezték és hajtották végre, „hibrid 

szövetségeket” hozva létre helyi, nemzeti és transznacionális szinten, azzal a céllal, hogy erényes előnyökkel 

járhassanak az egész közösség számára. 

Az Alapítvány elősegíti az emberek részvételét mindenütt, különböző módszerekkel (kooperatív tanulás, 

társadalmi tanulás, cselekedetekkel történő tanulás stb.), A párbeszéddel és a különböző generációk és kultúrák 

összehasonlításával. 

Az IKT-oktatásra vonatkozó javaslatot alap- és haladó számítógépes órákon, internetes sarkokon keresztül az 

idősebb központokban, kézikönyveken, videoórákon, útmutatókon és blogokon keresztül fejlesztették ki. 

 A felnőtt IKT oktatására az FMD 

osztálytermi előadásokat alkalmaz. 

Ennek a módszernek a példája a 

nemzeti nagyszülők az interneten 

című projekt, amelynek célja az idős 

emberek megismerése a mai 

technológiai eszközökkel. A modell 

együttműködő, együttműködő és 

személyre szabott oktatási 

módszertanon alapul. Más szavakkal: 

a fiatal oktató didaktikus 

tevékenysége személyre szabhatja a 

képzést, ha azt a felnőtt hallgató 

egyedi igényeihez igazítja. 

Az órákra minden szintű iskola számítógépes helyiségeiben kerül sor. A résztvevők a 60 év feletti terület polgárai, 

akik lehetnek a hallgatók valódi nagyszülei, vagy feliratkozhatnak az időskorúak társadalmi központjaiba vagy 

más egyesületekbe. Minden, a kezdeményezéshez csatlakozó iskola számára 20/25 idős osztály kerül 

kialakításra. A tanárok azok az iskolás gyermekek, akiket az informatika és a telematika szakértője koordinál. A 

didaktikai kapcsolat két időskorú oktató. 

A tanfolyam programja úgy épül fel, hogy teljesítse a számítógép ABC-jét 15 órában, a bekapcsolástól az 

internetes böngészésig, az e-mail felhasználásától a közösségi hálózatokig. A PC-hez csatlakoztatható különféle 

perifériák (kamera, lapolvasó stb.) Bemutatása szintén lehetőséget nyújt arra, hogy az idősek és felnőttek 

megismerjék az új kommunikációs technológiákat (mobiltelefonálás, földi digitális televízió, iPod, IPTV, stb.). 

Minden kiadás gazdagodik egy multimédiás művel, amelyet az oktatók és a nagyszülők építnek össze, hogy 

gyakorolhassák a PC-vel: a régi játékok online szótárának szerkesztésétől kezdve a digitális fényképalbumhoz a 

régi képekkel. 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

A Digital World Foundation által alkalmazott stratégia a digital@dults.eu projektre is alkalmazható. Először is, 

mivel a célkitűzések közös: a bevált gyakorlatok előmozdítása és terjesztése európai szinten olyan oktatók 
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képzésén keresztül, akik képesek digitális képességeket biztosítani a hátrányos helyzetű felnőttek számára. 

Valójában még a Digital World Foundation számos országban kibővült olyan projektekkel, amelyeket más 

társadalmi és gazdasági kontextusban is felhasználtak. 

A DWF tevékenysége során különféle stratégiákat alkalmaz, elsősorban a hagyományos stratégiákat, például 

frontalis órákat számítógépes laboratóriumokban vagy papír útmutatók és útmutatások használatát. A 

tanfolyam résztvevői ezen felül video oktatóanyagokat és e-tanulási órákat is tartanak, amelyeket távolról is 

lehet követni. 

Ezért a digital@dults.eu webhelyen hagyományos kommunikációs eszközöket használhat, innovatív eszközökkel 

kombinálva. Például létrehozhat egy digitális kézikönyvet, amelyet az egyesületek vagy oktatók nyújthatnak a 

kurzus résztvevőinek. Ez a kézikönyv felosztható egy alapszintre és egy fejlettebb szintre, hogy megfeleljen a 

felnőtt-diákok eltérő igényeinek, egy CD-lel kombinálva a gyakorlati videoórákat. Ily módon a résztvevőknek 

mindig könnyen áttekinthető útmutatásaik lennének. 

A DWF „She Means Business” nyomán nagyszabású digitális üzleti eseményeket lehetne lebonyolítani szerte a 

világon, a különféle találkozók felépítésével a felhasználói igényeknek megfelelően. Például megbeszéléseket 

szervezhet digitális vállalkozókkal, akik felnőtt karriert kezdtek, háziasszonyokkal, akik sikerrel működtek együtt 

a szociális hálózatokkal, vagy idős emberekkel, akik blogszakértőkké váltak. Ezek a makroesemények amellett, 

hogy nagyobb átláthatóságot biztosítanak a digital@dults.eu webhelyen, nagyszerű kilátásokat jelentenek a 

résztvevők személyes és szakmai fejlődéséhez. 

 

1.12 "Nonno clic" nevű informatikai tanfolyamok 

Esettanulmány szervezet neve: Auser Trani  

Weboldal: www.ausertrani.it 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

Az Auser egy önkéntes és társadalmi promóciós társulás, amely egész Olaszországban jelen van, több mint 300 

fiókkal, és az idős emberek aktív öregedésének előmozdításában, az önkéntesség, a társadalmi promóciós 

tevékenységek, a felnőttképzés, a nemzetközi szolidaritás fejlesztésében, az idős emberekre és az generációk 

közötti kapcsolatokra épül. Támogatja az embereket, javítva életminőségüket. Trani Auser tiszteletben tartja a 

nemzeti Auser küldetését és céljait, és három részre oszlik: Auser Önkéntesség, Auser Youngsters és Pink Auser. 

Példa a bevált gyakorlatra: IKT tanfolyam "Nonno clic" 

Az Auser Trani minden évben alapvető és haladó informatikai tanfolyamokat szervez "Nonno clic" néven, 

amelyek egy generációs hídon keresztül csökkentik a digitális írástudatlanság problémáját, amely az időskorúak 

körében nagyon gyakori. 

A tanfolyamok a számítógép be- és kikapcsolásának egyszerű folyamatával kezdődnek, és több lépésben 

készülnek. Az egyes tanfolyamok végén a résztvevők önállóan használhatják a számítógépet, követhetnek 

szöveges tevékenységeket (Word segítségével) és interaktív (a Power Point használatával), valamint közösségi 

csatornákat, különösen a Facebookot, az Instagramot és a Skype-t. A résztvevők képzéséhez az Auser az 

ágazatban bevált szakembereket, például a szociális média menedzsereit, webes markereket, SEO 

szakembereket, valamint a számítástechnikai szakértő önkénteseket használja fel. 

A nagyobb specializáció lehetővé tétele érdekében az Auser olyan mélyreható tanfolyamokat dolgozott ki, mint 

például: 

http://www.ausertrani.it/
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• Nagyapa tölcsér tanfolyam, amely lehetővé teszi az idősek számára, hogy a különféle online eszközöket 

harmonikusan használják 

• Nagyapja befolyásoló tanfolyam, amely lehetővé teszi az időseknek, hogy alaposan használják az 

Instagram-ot, és váljanak az egyesület első támogatójává 

• Blogger nagypapa tanfolyam az idősek képzésére, hogy különféle témákról írjanak cikkeket a 

weboldalon 

Számos kezdeményezés indult a felnőttek és az idősek oktatására a szociális média használatához. A fent leírt 

kurzusokon kívül (nagyapák tölcsér tanfolyam, nagyapák befolyásoló tanfolyam stb.) Szemináriumokat és 

képzési vitákat szerveztek a szociális média használatáról és annak mindennapi hatásairól. Például arról 

beszéltünk, hogy a kapcsolatok és az érzelmi dinamika megváltozott a szociális média fejlődésének 

köszönhetően: „Szerelem a közösségi média idején” című találkozón. 

Egy másik nagyon érdekes találkozó, ebben az értelemben „# összekapcsolva”, az internetes zaklatás és a 

szexuális problémák problémáiról szól, amelyeket néha elrejthetnek a közösségi média mögött. Ezenkívül a jobb 

tanulás érdekében személyre szabott konzultációkat folytattak a szociális média használatáról. 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Az Auser Trani által végzett tevékenységek pozitív hatással voltak a projekt összes résztvevőjére. Valójában 

minden évben sok felvétel történik, és az előző hallgatók várják a legfejlettebb kurzusok elindítását. Ez egy 

nyertes modell, amelyet más szövetségek, szervezetek és társadalmi kezdeményezések is megismételhetnek. 

Az Auser ingyenes támogatást és segítséget nyújt. Hisszük, hogy egy nagyon hasonló stratégia alkalmazható 

a digital@dults.eu címre is. 

A hagyományos eszközök elhanyagolása nélkül keveréket lehet létrehozni a hagyományos kommunikációs 

eszközök és az innovatív eszközök között. Létrehozhat például egy digitális e-könyvet és közösségi médiát, 

amelyeket az egyesületek vagy oktatók a tanfolyam résztvevői számára elérhetővé tehetnek, különösen az 

idősebbek számára. Nyilvánvaló, hogy egy teljes e-könyvből két szintet hoznak létre: egy alapszintet és egy 

magasabb szintű szintet, hogy megfeleljenek az időskorú tanulók eltérő igényeinek. Ily módon a 

résztvevőknek mindig könnyen elérhető konzultációra lenne szükségük egy offline konzultációval. 

Ebből a projektből kiindulhatunk annak kiemelésére, hogy a digitális világban mindenki elérhet eredményeket, 

függetlenül a kiindulási ponttól, csak hinni és mélyebben felfedezni a témákat a tapasztalt és hozzáértő 

emberek támogatásának köszönhetően. A digital@adults.eu projekt az Auser Trani projekttől indulhat, hogy 

ösztönözze az idősöket a részvételre és a digitális írástudatlanság problémájának személyes leküzdésére. 

Gyakorlati szempontból szemináriumokat lehetne tartani az ágazat világhírű szakértőinek jelenlétével, de a 

hétköznapi emberekkel is, akik a nulláról indultak el, ma már nagyon jól használják a számítógépet és az 

internetet, és kis sikereket értek el. 
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1.13 Időskorúak számára tablettahasználat tanfolyamok 

Esettanulmány szervezet neve: Senior Italy Onlus 

Foundation  

Weboldal: www.fondazionesenioritalia.it 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

Az Olasz Onlus Alapítvány a FederAnziani Senior Italia 

tapasztalatából született. Az Senior Senior FederAnziani 

az Egyesület, amely az idős emberek jogait és 

életminőségét védi azzal a céllal, hogy fokozza az életük 

társadalmi szerepét. Kutatások, tanulmányok, 

konferenciák finanszírozásával és megvalósításával, valamint az informatív munkák szponzorálásával a Senior 

Italia FederAnziani érzékeli és összpontosítja a harmadik kor világát érintő kiemelt kérdésekre. Az olaszországi 

több mint 3,5 millió taggal támogatja az olyan új életmód megerősítésére irányuló kezdeményezéseket, amelyek 

az idősöket az egészséges élettartam felé vezetik. 

Példa a bevált gyakorlatra: Tanfolyam - Tanítsa meg az időseket a tabletta használatáról 

A tanfolyamok lehetővé teszik az idősek számára, hogy rövid időn belül megismerjék a technológiai 

berendezéseket, még a semmiből is. Az ilyen típusú tanfolyamot különféle okokból tervezték, sőt, a táblagépek 

nagyon hasonlítanak az okostelefonokra, amelyek mindannyiunknak a zsebében vannak, ráadásul azt gondoljuk, 

hogy a táblagépek könnyebben használhatók, mint a számítógépek. A tanfolyam több találkozóra oszlik. 

Csakúgy, mint az elmúlt években az idős embereknek szánt számítógépes tanfolyamok vagy hasonló programok 

esetében, a résztvevők egyik célja éppen a közösségi média használatának ismerete és ismerete megszerzése. 

Az utolsó órákban a közösségi médiát, elsősorban a Facebook-ot és az Instagram-ot használhatja, és létrehozhat 

egy speciális közösségi profilt (azok nélkül). Ezenkívül a közösségi médiát használják a kezdeményezések 

népszerűsítésére. 

Mit tanulhatunk ebből a példából? 

A tanfolyamok elsősorban az idősek számára szólnak, de mindegyikük elérhető. 

Hisszük, hogy egy nagyon hasonló stratégia alkalmazható a digital@dults.eu címre a hagyományos eszközök 

mellett. Gondolhat egy egyszerű összefoglaló útmutató létrehozásáról a táblagép használatához, és 

kombinálhatja ezt a kezdeményezést a heti találkozókkal, amelyekben az egyesület önkéntesei segítenek az 

idősebbeknek, és nem a tabletta használatának. 

Ez a példa lehetővé teszi, hogy megértsük, hogy akár a táblagépeket, akárcsak bármely más digitális eszközt, 

bárki használhatja, idősek, és még a semmiből sem. Sőt, a táblagépek és bármilyen más, internetkapcsolattal 

rendelkező eszköz használata lehetővé teszi, hogy könnyen elérje és kommunikálja az emberekkel a világ 

minden tájáról. 

 

1.14 Digitális készségek oktatása felnőtt tanulók számára 

Esettanulmány szervezet neve: Kompetanse Norge 

Weboldal: https://www.kompetansenorge.no  

 

http://www.fondazionesenioritalia.it/
https://www.kompetansenorge.no/
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A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

A Skills Norway (Kompetanse Norge) elképzelése az egész életen át tartó tanulás egy befogadó gazdaság és 

társadalom számára. Arra törekszenek, hogy a felnőttek - akár munkában, akár nem - férjenek hozzá a szükséges 

készségek képzéséhez. Ezért összegyűjtik az ismereteket és ajánlásokat nyújtanak be a kormányzati 

hatóságoknak és más feleknek a készségpolitika fejlesztésének előmozdítása érdekében. 

A Skills Norway munkájának fő célja az oktatás minőségének javítása és annak biztosítása, hogy az egyének 

igényeikhez igazodó oktatást kapjanak, hogy minden felnőtt képes legyen elérni azt az alapvető kompetencia 

szintet, amely lehetővé teszi számára a mai munka megnövekedett igényeinek való megfelelést. és a 

mindennapi élet. 

Példa a bevált gyakorlatra: Digitális készségek oktató programjai felnőtt tanulók számára 

Norvégiában a 16–65 évesek átlagos írás- és számolási készségei jelentősen meghaladják a felnőttkori készségek 

felmérésében részt vevő OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) országok átlagát (PIAAC: The 

Program for a felnőtt kompetenciák nemzetközi értékelése). A felnőtt népességnek csak a 6,9% -a (16–65 éves 

korosztály) nem rendelkezik korábbi számítógépes tapasztalattal, vagy hiányzik nagyon alapvető számítógépes 

ismeretekkel. 

Noha Norvégiában a PIAAC felnőttkori készségeinek felmérésében más országokkal összehasonlítva magas 

pontszámot szereztek, továbbra is sok felnőtt rendelkezik olyan alapvető készségekkel, akikkel foglalkozni kell. 

A statisztikák azt mutatják, hogy körülbelül 400 000 felnőtt van veszélyben, mivel az alacsony alapkészségekkel 

rendelkezők száma az életkorral növekszik. A bevándorlók - különösen a nem nyugati országokból - alacsony 

pontszámokat mutatnak az alacsony iskolai végzettség, a magas munkanélküliségi ráta vagy az alacsony szociális 

juttatások miatt. 

A felnőttkori tanulók digitális készségfejlesztő programjai magában foglalják a digitális eszközök, média és 

erőforrások hatékony és felelősségteljes felhasználásának képességét, a gyakorlati feladatok megoldása, az 

információk megkeresése és feldolgozása, a digitális termékek tervezése és a tartalom kommunikálása 

érdekében. 

Az 1–2. Szintű digitális készségek megléte azt jelenti, hogy képesek lehetünk a digitális információk 

összekapcsolására, ha szükséges, a digitális eszközök használatára, és az internetes használat során megismerjük 

az egyszerű óvintézkedéseket. 

A 3. szintű digitális készségek megléte azt jelenti, hogy képesek vagyunk aktívan kapcsolódni a digitális 

információkhoz, és ezeket az információkat új beállításokban és helyzetekben felhasználni. A digitális eszközök 

és szolgáltatások ismertek és használatban vannak. 

A 4. szintű digitális készségek megléte azt jelenti, hogy az összetett digitális eszközök és szolgáltatások reflexiós 

felhasználói. A személyes IKT-alapú információk előállítása a helyzethez igazodik és a korábbi tapasztalatok 

alapján történik. 
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Mit tanulhatunk ebből a példából? 

Az alapkészségekre vonatkozó kompetenciacélok az 

alapkészségek fejlõdését írják le három szint alatt: 1–2., 3. 

és 4. szint. A szintek az alapkészségek keretrendszerében 

lévõ öt szint összesített elsõ négyét jelzik. Ezenkívül az 

egyéni készségeket különféle területekre osztják. A 

felnőttek gyakran eltérő képességekkel rendelkeznek, és 

sokan erősebbek lesznek bizonyos területeken, mint 

mások. 

Ezért a résztvevőknek különféle szintű képzésre lehet 

szükségük a különböző területeken. A legfontosabb, hogy minden résztvevő olyan kompetencia-célokkal 

dolgozzon, amelyek megfelelnek a számára releváns kihívásoknak. A kompetencia célkitűzéseivel végzett 

munkájának eredményeként a Vox (Norvég Élethosszig tartó Tanulási Ügynökség) példákat fogalmazott meg 

arról, hogy a felnőttek hogyan használják a készségeket a gyakorlatban. A példák a felnőttkori élet különböző 

arénáiról és helyzeteiből származnak. Ezek célja az ötletek elősegítése és a tanár inspirálása, és olyan helyi 

példákat kell találni, amelyek maguk a résztvevők szempontjából relevánsak. 

Oktatási módszerek: Gyakorlat-orientált képzés 

A gyakorlat-orientált képzés olyan képzés, amely kapcsolódik a résztvevők saját valóságához a munkahelyi és a 

mindennapi életben. Olyan kérdésekre épül, amelyeket a résztvevők relevánsaknak tartanak, és olyan 

stratégiákra összpontosít, amelyek mindenki mindennapi életében alkalmazhatók. A gyakorlat-orientált képzés 

motiváló hatással lehet, mivel a képzés konkrét és gyakorlatilag orientált, és megkönnyíti a tanulási tartalom 

megértését és használatát. 

A gyakorlat-orientált képzés hiteles anyagokra, kérdésekre és példákra épül a résztvevők mindennapi életéből, 

és ezeket a valós élethez lehető legközelebb álló módokon használják. Az is fontos, hogy a résztvevők úgy 

érezzék, hogy azok a kérdések, amelyekkel dolgoznak, jelentőséggel bírnak. A tanulmányok azt mutatják, hogy 

ez növeli annak valószínűségét, hogy a résztvevők képességeiket felhasználják és fenntartják a kurzus befejezése 

után. (Jacobson, 2003). 

Annak ellenére, hogy a résztvevők az új készségeket a képzésen túl is felhasználhatják, bízniuk kell abban, hogy 

ez lehetséges. Wahlgren és Aarkrog (2012) szerint a felnőttek nem feltétlenül adják át az edzési helyzetben 

megtanultaikat más arénák gyakorlati felhasználására. Az sem mindig elegendő, ha a tanár beszél a 

résztvevőkkel az általuk megtanult átadhatóságáról. Sok résztvevőnek szüksége van konkrét példákra a 

készségek átadására, az átadási lehetőségekre gondolkodó gyakorlatokra és a képességek különböző gyakorlati 

helyzetekben való kipróbálásának lehetőségére. 

Helyénvaló lehet olyan kurzusokat létrehozni, amelyek korlátozott arénába vagy tantárgyhoz kapcsolódnak, és 

amelyek hasonló érdeklődésű és célokkal rendelkező résztvevőket csoportosítanak. A mindennapi digitális 

készségek felhasználása, az állami szervek által kiállított dokumentumok kitöltése és így tovább alkalmasak 

lehetnek a képzés alapjaira is. Ezenkívül a digitális készségek képzése támogathatja a munkaerőpiacra való 

belépést. A képzés olyan foglalkozásokon alapulhat, amelyekben a résztvevők maguk is elképzelhetik magukat, 

vagy vissza akarnak térni. 

Ha a résztvevők dolgoznak, vagy kombinálják a képzést a munkahelyi gyakorlattal, akkor sok minden megtehető 

annak érdekében, hogy a munkájukban töltött idejüket maximálisan megtanulják és gyakorolják a készségeket. 

Fontos, hogy a munkahelyet és a munkavezetőt bevonják és felelősségre vonják a munkaidőben történő tanulás 

megkönnyítéséért, valamint hogy a résztvevőt a megfelelő szintre hívják fel. 
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Ezenkívül, ha a vállalkozás minden szintjén bevonásra kerül, ez elősegíti annak biztosítását, hogy a digitális 

készségekkel végzett munkát a munkaidőszakok során prioritássá tegyék, és hogy ehhez hozzárendeljék a 

szükséges erőforrásokat. A felügyelők és kollégák hozzáállása a képzési intézkedésekhez szintén befolyásolhatja 

a résztvevők motivációját és részvételét. 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef40 22c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals. pdf 

InterAct Kézikönyv: http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbo ok_uk.htm 

 

1.15 Az IKT-készségek javítása 

Esettanulmány szervezet neve: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

Weboldal: http://www.lu-velenje.si/ 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

Az Andragoški zavod Ljudska univerza modern és magas színvonalú ismereteket kínál a személyes és szakmai 

fejlődéshez olyan minőségi oktatási programokkal, mint például: felnőttkori iskola, szakképzés, munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő képzések, nyelv- és IKT-képzések és hasonlók. Ingyenes oktatást kínálnak független 

oktatási központjukban. 

Példa a bevált gyakorlatra: kurzusok az IKT-készségek fejlesztésére 

Az Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje számos IKT tanfolyamot kínál, ahol a résztvevők fejlesztik IKT 

készségeiket. A tanfolyamok a következők: alapvető IKT tanfolyam, amelynek egyedi megközelítése van, és ahol 

a résztvevők megismerik a Windows környezetet, a Word, az internet és az e-mail alapjait. Kínálnak Microsoft 

Word és Microsoft Excel kurzusokat is, amelyek előzetes ismereteket igényelnek. 

Választhat 12 órás Microsoft Power Point tanfolyam és 8 órás tanfolyam között is, amely az e-mailek, az Internet, 

a Skype, a Facebook és más közösségi hálózatok területére terjed ki. A résztvevők részt vehetnek egy digitális 

fényképezés kezdőknek szóló tanfolyamán, egy 8 órás gyakorlati workshopon, ahol a résztvevők megtanulják a 

digitális fényképezőgépek használatát, a képek feltöltését a számítógépre, és a számítógépes programok 

használatát a képek feldolgozására. Egy másik műhely az iratok és oklevelek feldolgozása címet viseli. Az egyes 

tanfolyamok befejezése után a résztvevők igazolást kapnak. 

Tanítási módszerek: 

Az IKT-ban alkalmazott módszerek: előadások, értelmezés, demonstráció, megjelenítés, ismétlés, 

kommunikáció, együttműködés, esettanulmányok, motiváció, értékelés, tanácsadás. 

A munkaerőpiac társadalmi módszerén alkalmazott módszerek: demonstráció, megjelenítés, ismétlés, 

kommunikáció, értékelés. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

A szervezet honlapján elérhető egy link az ingyenes online anyaghoz, ahol a résztvevők különféle filmeket 

találhatnak a számítógépes munkához. 

A tanfolyamok gyakorlatilag orientáltak, ami nagy előnye a felnőttkori tanulásnak. 

 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.lu-velenje.si/
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1.16 Search for a Cultural Event 

Esettanulmány szervezet neve: Ljudska Univerza Rogaška Slatina  

Weboldal: http://www.lu-rogaska.si/ 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

A Ljudska Univerza Rogaška Slatina több mint 56 éve nonprofit felnőttképzési és -képzési szolgáltató a helyi 

régióban és tágabb értelemben a közösség számára. Ebben az időszakban tíz formális oktatási programot fedtek 

le, amelyek magukban foglalják a középiskolákat és a szakképzési programokat is (például vendéglátás, főzés, 

értékesítés, gazdaság, gyermekgondozás, közlekedés, turizmus). 

A szervezet számos oktatási programot nyújtott fel a felnőtt lakosság igényeinek és kívánságainak megfelelően 

továbbképzésre és oktatásra. Az informális oktatás területét különféle szemináriumok, tanfolyamok, előadások, 

irodalmi esték és sok minden más biztosítja. 

A Ljudska Univerza Rogaška Slatina egyéb képzési formákat is kínál, például személyes növekedési programokat, 

számítógépes tanfolyamokat a munkanélküliek és idősek számára, nyelvi vagy könyvelési tanfolyamokat. 

Képzési programokat szerveztek oktatási és didaktikai szempontból hátrányos helyzetű felnőtt csoportok 

számára, például bevándorlók, munkanélküliek és külföldiek. 

A Ljudska Univerza Rogaška Slatina egyetemet működtet a Harmadik Élet Periódusára is, ahol különféle 

élethosszig tartó tanulási tevékenységeket kínál az 55 éven felüli emberek számára (pl. Nyelv, számítógépes 

ismeretek tanfolyamai, tanulmányi csoportok, egészséges életmód tevékenységek és egyéb). 

Példa a bevált gyakorlatra: Tanítsa meg a felnőtteket, hogyan kell online információt keresni 

A tevékenység fő gondolata az volt, hogy megtanítsák a felnőtteknek, hogyan kell információt keresni az 

internetről, és hogyan kell dolgozni olyan eszközökkel, amelyek segítenek a keresésben, és megmutatják az 

információkeresés további lehetőségeit. A résztvevők kulturális eseményeket kerestek a városukban (vagy 

másutt). Megtanították, hogyan kell meghatározni a jobb eredmények eléréséhez szükséges kulcsszavakat, 

valamint hogy mely címkéket kell használni és mikor. Ugyanakkor bemutatták őket a különböző böngészőkkel 

és a népszerű keresőmotorokkal, valamint a különbségekkel közöttük. Az internetcím nevének jobb megértése 

érdekében a résztvevőket megismertették az internetcím alapformátumával. Ezután a kulturális események 

keresésének különféle módjait mutatták be: kulturális könyvtárakon keresztül, a kulturális intézmények 

honlapjain. Gyakoroltak azzal a céllal, hogy megtalálják a saját érdeklődésre számot tartó kulturális eseményt. 

Végül megosztották a többiekkel a kívánt eredmény elérésének módját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lu-rogaska.si/
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A tevékenység tanulási eredményei a következők voltak: 

• Képesség keresni egy kulturális eseményt az egyikben 

• saját város (vagy másutt) az interneten 

• Képesség a böngészőkkel, a keresőmotorokkal való együttműködéshez és a kulcsszavak 

meghatározásához 

• Tudás a különböző típusú böngészőkről és keresőmotorokról 

• A kulturális könyvtárak / kultúra ismerete 

• intézmények weboldalai 

• Ismeri az internetes címek alapvető formátumát 

• Felszerelés: Internet hozzáféréssel rendelkező számítógépek, dataprojektor 

• Támogatási anyagok: könyvtárak és kulturális intézmények listája, bemutatás a legfontosabb 

információkkal és grafikákkal 

 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Ez egy jó módszer arra, hogy miként ösztönözhetjük a felnőtteket a digitális készségek fejlesztésére, hogy a 

szükséges információkat az internetről kérjék. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

digital@dults 
Jó gyakorlatok a szociális 
bevonás módszerei közül 

social 
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3 Kutatások Európában az IKT területén a felnőttoktatásban alkalmazott 

bevált gyakorlatokról, különös tekintettel a társadalmi befogadás 

technikáira és módszereire 

 

3.1 Az idősek megtanulják, hogyan kell online kezelni a pénzt 

Esettanulmány szervezet neve: Volkshochschule München (Germany), Idősek Oktatási Tanszéke 

Weboldal: https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/ 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

 A müncheni felnőttképzési központok "Senior Adult 

Education Centre" egy olyan osztály, amelyben a mottó 

szerint figyelembe veszik az időskorúak (60 év feletti 

idős emberek) igényeit: 

"Idősek, végre van ideje megtanulni! Akár újat akar 

kipróbálni, akár frissíteni szeretné az ismerős dolgokat: 

Teljesítmény és időigény nélkül anélkül adsz részt a 

tanfolyamon, hogy kíváncsisággal gondolkodsz." 

Példa a bevált gyakorlatra: Az időskorúak megtanulják 

online kezelni a pénzt 

Körülbelül 17 millió ember él 65 évnél idősebb németországi népességgel - a népesség egyötöde. Mindegyiket 

nem szabad elhagyni a fokozatos digitalizálás. De ehhez egyre több idős emberre van szükség. 

Néhány gombnyomás - és a pénz már átutalásra került. De sok idõsebb embernél kezdõdik ez a probléma. Mivel 

egyre inkább alkalmazásokkal kell foglalkozniuk, és egyre kevesebb embert kell találni a pultnál, ezért tanácsot 

adnak és támogatnak. 

A "Így történik" mottó alatt a Farchantben sokan nemrégiben utcára mentek. A várható bezárásokat hevesen 

vitatják a városban. És a polgári kezdeményezés tagjai mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a 

fióktelepek bezárását, több mint 2000 aláírást gyűjtöttek. A bankok most arra törekednek, hogy személyes 

konzultációt biztosítsanak legalább hetente többször. 

És mégis, München szülõi számára nem könnyû elsajátítani a technikákat. Megint és újra a program leáll, és erre 

a példára Barbara Schneider (80) tanúvallomása volt: "Eleinte nem tudtam kezelni az egeret, mert nagyon 

remegtem, és nagyon félek, hogy megnyomom, bár képes volt korábban írni írógéppel, és még mindig képes, 

de éppen olyan szörnyű gátlási küszöböt értek el, amelyet most már meg is értem. " 

A betegtanfolyamnak köszönhetően az előadó egyre több területre vállalkozik az interneten. Probléma esetén 

tanácsot kap a tanfolyamon. 

Az internetes tanfolyamok nem mindig segítenek. 

Most már sokféle lehetőség van a továbbképzésre, bár többnyire nagyobb városokban. Az időskorúak számára 

külön program kínál a müncheni felnőttképzési központról.  

https://www.mvhs.de/programm/themen/senior
https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/
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 A társadalmi befogadás módszerei - Tanulás 

szövetkezeti tevékenységek útján 

Az élethosszig tartó tanulás folyamatában a cselekvés 

útján történő tanulás a modell általi tanulás mellett. 

Különösen az idősebb emberek, akik sok élettapasztalattal 

rendelkeznek, de még nem tanultak új modelleket és 

technikákat, és a közösségben történő tanulás útján 

felszámolhatják a meglévő hiányokat. 

A Volkshochschule München fent leírt projektének két 

célja van: 

Az idősebb emberek új technikákat tanulnak a pénzkezeléshez. Ehhez meg kell tanulniuk a számítástechnika 

alapjait. Mivel ezek az idősek nem tanulnak egyedül, megoszthatják a csoportot és új kapcsolatokat nyithatnak 

meg. Ez egy nagyszerű lehetőség az idősebb emberek integrációjára. Az idős emberek biztonságosabbá válnak 

a számítógépekkel való kapcsolatfelvétel során, lehetővé téve számukra, hogy életük nélkül segítséget 

élvezhessenek. 

Az UNCEC ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága helyesen írja le, milyen erőfeszítéseket kell tenni az idősek 

beilleszkedése érdekében. 

A kihívás: Az emberek hosszabb ideig és egészségesebben élnek, mint valaha, és képesek arra, hogy jelentős 

mértékben hozzájáruljanak a társadalomhoz, még idős korukban is. Az idős embereket azonban gyakran 

fenyegeti a kirekesztés, a marginalizáció és a diszkrimináció. 

Ajánlott stratégiák 

• Az idős emberek politikai készségeinek erősítése 

• Az idős emberek munkaerő-piaci részvételének előmozdítása 

• Az egész életen át tartó tanulás és az idősek oktatásának előmozdítása, különösen az új technikák és az 

új média terén 

• Az idős emberek sajátos igényekkel, érdekekkel és preferenciákkal rendelkező fogyasztói csoportként 

történő elismerése 

• Az idős emberek igényeinek figyelembevétele a lakhatás, a tömegközlekedés és a kulturális 

tevékenységek szempontjából 

• A nemzedékek közötti kapcsolatok előmozdítása a média pozitív megjelentetése és a nyilvános 

imázskampányok révén 

• Az idős emberek polgári szerepvállalásának előmozdítása és az önkéntesség szerepének erősítése 

Várható eredmény 

• Jobb életminőség az idősek számára 

• Megnövekedett társadalmi kohézió az egész társadalomban 

• A társadalom megteremtése minden korosztály számára 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Projektünkben ebből a példából megtanulhatjuk, hogy az aktív és megfizethető ajánlatok közvetlenül fel 

tudják hívni és motiválni az időseket. 
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Amint azt a Volkshochschule München (München, Németország), az Idősek Oktatási Minisztériuma újságok 

alábbi szövege mutatja: 

„Végül az időseknek idejük van tanulni! Akár újat akar kipróbálni, akár felfrissíteni az ismerősöket: Idő és 

erőfeszítés nélkül mindenképpen beleadja magát kíváncsiságához hasonló gondolkodású emberekkel. Új vágy 

a tanulásra! Vágyatok arra, hogy együtt tanuljanak idő és teljesítmény nyomása nélkül - de ne fárasztás nélkül. 

Kis csoportokban megtanulhatja saját tempójában. ” 

 

3.2 Tanulási kávézók létrehozása 

Esettanulmány szervezet neve: Hamburger Volkshochschule  

Webldal: https://www.vhs-hamburg.de 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

Képzett alap- és továbbképzés felnőtteknek - a Volkshochschule a legnagyobb szolgáltató a városban. A 

demokráciának oktatásra van szüksége: A Hamburger Volkshochschule-t 1919-ben alapították e mottó alapján, 

és ez egy olyan mottója, amely manapság olyan aktuális, mint egy évszázaddal ezelőtt. A tanulás folytatásának 

lehetősége, függetlenül a jövedelemtől vagy a személyes élet helyzetétől, azt jelenti, hogy részt kell venni a 

társadalomban. 

Manapság, évente 100 000 résztvevővel több mint 8000 rendezvényen (tanfolyamok, projektek és egyéb 

ajánlatok), a VHS a Hamburg legnagyobb általános felnőttképzési szolgáltatója. Nyolc tárgyterületén 

mindenkinek van valami - nyelvek, német mint idegen nyelv, kultúra és kreativitás, egészség és környezet, 

informatika és karrier, társadalom és politika, alapfokú oktatás, valamint multimédia és fotózás. 

A kulturális sokszínűség minden nap életre kel, több mint 250 helyszínén a városban. A VHS-ben minden ösztönzi 

a résztvevők közötti párbeszédet és interakciót. Ismerkedés a számítógép képernyőjén és a főzőedények között 

történik. Barátság alakul ki a festőállványok és a varrógépek között. A többnyelvű kommunikációra 

jógaszőnyegeken és kórusokban kerül sor. 

A Hamburger Volkshochschule állami intézményként oktatási mandátumot kapott az Iskolák és Szakképzés 

Minisztériumától. Ez a felhatalmazás magában foglalja a bevándorlók integrációs, nyelvi és orientációs 

tanfolyamát. 

Tanfolyamok és képesítések iskolások, diákok, idősek, oktatásban hátrányos helyzetű személyek, bevándorlók 

és írástudatlan személyek számára. 

Az oktatási módszerek túllépik a földrajzi és társadalmi határokat. Az e-tanulási programok és a webináriumok 

hálózati ismereteit bárhonnan elérhetővé teszik. 

Példa a bevált gyakorlatra: kurzusok kávézók megtanulására 

Tanuló kávézók IT-hiányos felnőttek számára Tanuló kávézók - Karoviertel és csak tanulási kávézók nők számára 

- számítógépes kávézó nők számára. NWT Girls Club Long Striepen.  

https://www.vhs-hamburg.de/
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Ezen tanfolyamokon a résztvevők megtanulják, hogyan lehet olvasni és írni a számítógépen és online, önállóan, 

saját tempójukban, a Német Felnőttképzési Szövetség www.ich-will-lernen.de tanulási portálján. Olvasás, írás, 

aritmetika vagy a főiskolai érettségi számára, megismételve a német, angol és a matematika alapjait. Ha a 

hallgatóknak kérdései vannak, egy szakértői kurzusvezető szívesen segít. Az újonnan érkezők jelszót kapnak, és 

bevezetik őket a programba. Ezért lehetséges más számítógépes oktatóanyagok beszerzése. A regisztráció nem 

szükséges. A részvétel ingyenes. 

A társadalmi befogadás módszerei: Holizmus 

A holisztika a pedagógiában a cselekvésorientált koncepciók 

integráló elemére utal. A kezdeti megközelítéseket már az 

alapfokú oktatás, a fej, a szív és a kéz tanulása mellett lehet 

megtalálni. A reformpedagógia alapján a holisztikus tanulás 

nemcsak a hagyományosan privilegizált kognitív-intellektuális 

szempontokat, hanem a fizikai és érzelmi-érzelmi szempontokat 

is hangsúlyozza: a holisztikus tanulás minden érzéssel történő 

tanulás, intellektus, elme és test tanulása. 

Ez a módszertani megközelítés a következő példát veszi figyelembe: PC Learning Café. Alkalmi légkörben a 
résztvevők leülhetnek egy csésze kávét és egy darab tortát a számítógépre, és tanulhatnak. A kérdéseire más 
résztvevő vagy egy oktató válaszol. A kurzusok különlegessége, hogy nincs kényszer és minden tanulási 
eredmény az előző ismeretekre épül. 
 
Mit lehet tanulni ebből a példából? 

• Nem szabad alábecsülni, hogy milyen előnyökkel jár egy ilyen holisztikus tanulás: 
• A tanulás önkéntes. 
• A tanulás szórakoztató. 
• A tanulás nem az összejövetelek egyetlen célja. 
• A nyugodt légkörű találkozó elősegíti a társadalmi integrációt. 
• A tanuló úgy határozza meg saját tanulási ütemét, hogy kérdéseket tesz fel az érdeklő témában. 
• A tanuló maga határozza meg a tanulás idejét és időtartamát. 

 

3.3 Felnőttképzés az IKT-ban a Második Esély Iskolában 

Esettanulmány szervezet neve: Second Chance School of Kalamata  

Weboldal: http://sde-kalam.mes.sch.gr/ 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

A Kalamata Második Esélye Iskola székhelye Kalamata. Az iskola azok számára készült, akik még nem fejezték be 

a gimnáziumot, és lehetőséget biztosít számukra egy felnőttbarát környezetben történő tanulásra, ahol a 

tanítási módszereket kifejezetten a felnőttképzés elmélete alapján alakították ki és használják. 

Az iskola célja az alapvető ismeretek és készségek biztosítása, a társadalmi kirekesztés kezelése, a tanulók 

önértékelésének erősítése és a társadalmi integráció előmozdítása. 

A tanulmányok két évet vesznek igénybe, kis csoportokban (legfeljebb 20 hallgató). A fő különbség az egyéb 

típusú iskolákkal szemben az, hogy ebben a könyvben nem használnak könyveket, és a diákok többnyire 

csoportokban dolgoznak. A hallgatók napi 5 órás órákon vesznek részt. 

 

http://sde-kalam.mes.sch.gr/
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A társadalmi befogadás módja: 

• A kiszolgáltatott csoportokból húsz hallgatóból (pl. Roma, 50 éves vagy annál idősebb hallgatók, akik 

nem ismerik a számítógépet és az internetet) egy kísérleti részt úgy készítettek, hogy megismertesse 

őket a Microsoft irodai programjaival. Ez az informatikai oktatás része volt, amelyet a Kalamata SCS 

kínál a tanulók számára. 

• Először a hallgatók megtanultak a Microsoft Office, a Word, az Excel alapjait és ezek 

felhasználásának módját. 

• Ezután a tanár segítségével csoportokban dolgoztak és elgondolkodtak a Microsoft Office 

programok (Word, Excel) lehetséges felhasználásáról. Ennek a feladatnak az volt a célja, hogy 

megértse őket a számítógépek életében betöltött értékének. 

• A fenti bevált gyakorlat során alkalmazott módszer a résztvevő mindennapi igényeinek kezelése 

volt, majd minden nap apró lépéseket tettek annak érdekében, hogy technológiai alkalmazásukkal 

kielégítsék ezeket az igényeket. 

• A hallgatók többek között megtanultak: 

• írjon önéletrajzot a már elkészített sablonokkal 

• rögzítsék kiadásaikat egy Excel táblázatban 

• írjon formális űrlapot 

• hozzon létre névjegylistát 

• kereshet egy szót vagy kifejezést egy nagy szövegben 

• képeket adhat hozzá egy dokumentumhoz 

A program két hónapig tartott (hetente 2 órás óra), és az eredmények látványosak voltak. A résztvevők nagyon 

jó szinten tudtak kezelni a Microsoftot; elégedettnek érezték magukat és azt hitték, hogy ily módon közelebb 

kerültek a társadalmi kör többi tagjához. Arra hivatkoztak, hogy a számítógépek ismerete nélkül kevésbé 

képesek érezni magukat, és most magabiztosabbak. 

Számos kihívás merült fel a program során. A legfontosabb az volt, hogy meggyőzzük a résztvevőket arról, hogy 

életkoruk nem akadályozza őket a tanulásban, és ha meg akarnak tanulni, akkor meg is tudják. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Ez a példa azon állampolgárok egy speciális kategóriájával foglalkozik, akiknek nagyon alacsony az IKT-

készségeik, legalább Görögországban. 

Ebben a tekintetben a fenti példa hozzáteszi a digitális felnőttek projektéhez az alacsony önértékelésű 

emberekkel való tudás ismereteit és a felnőttek oktatásának stratégiái voltak hatékonyak számukra. 

 

3.4 Az időskorúak megtanulnak barátokat keresni a Facebookon keresztül 

Esettanulmány szervezet neve: Areadne Lifelong Learning Centre  

Weboldal: www.areadne.gr 

A társadalmi befogadás módszerei: Idősebb tanulók és a Facebook 

http://www.areadne.gr/
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A Kalamata időskorúak védelmével foglalkozó központtal együttműködésben húsz idős tanulóból álló kísérleti 

részt hoztak létre, hogy megismerhessék őket a közösségi média eszközeivel, különös tekintettel a Facebookra. 

Először megtanultak, mit jelent a szociális média, mi a Facebook és milyen módon lehet használni. 

Ezután a tanár segítségével mindenki létrehozta saját Facebook-fiókját. 

Ezt követően lehetőségük nyílt arra, hogy egymás között barátok legyenek a Facebookon. Megtanultak online 

keresni barátokat, barátság iránti kérelmeket és elfogadni mások által küldött kéréseket. Megtanultak 

üzeneteket írni és elküldeni, valamint videohívásokat kezdeményezni, fényképeket, videókat és matricákat 

küldeni. 

A program két hónapig tartott, és az eredmények látványosak voltak. A résztvevők nagyon jó szinten tudtak 

kezelni a Facebook-ot; elégedettnek érezték magukat és azt hitték, hogy ily módon közelebb kerültek a 

fiatalokhoz. 

A kurzus 2015-ben kezdődött. A program során számos kihívás merült fel. A legfontosabb az volt, hogy 

meggyőzzük a résztvevőket arról, hogy életkoruk nem akadályozza őket a tanulásban, és ha tanulni akarnak, 

akkor. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Ez a példa azon állampolgárok egy speciális kategóriájával foglalkozik, akiknek nagyon alacsony az IKT-

készségeik, legalább Görögországban. Ebben a tekintetben a fenti példa hozzáteszi a digitális felnőttek 

projektéhez az alacsony önértékelésű emberekkel való tudás ismereteit és a felnőttek oktatásának stratégiái 

voltak hatékonyak számukra. 

 

3.5 Átalakító tanulás esztétikai élmény révén 

A projekt neve: A „Saját szemünkkel” projekt Erasmus + KA2 partnerség, négy ország (Görögország, 

Olaszország, Franciaország, Törökország) részvételével. 

Weboldal: http://tooe-project.eu/ 

A társadalmi befogadás módszere: „Transzformáló tanulás esztétikai élményen keresztül” 

A partnerséget az iskolák és a felnőttképzési központok nehézségei váltották ki az újonnan érkezett menekültek 

beillesztése kapcsán. Néhány nem bevándorló hallgatónak nehézségekbe ütközik a menekültek elfogadása az 

osztályban, és folyamatban van a helyi fiatalok és felnőttek radikalizálódása. 

Az „átalakító tanulás esztétikai élményen keresztül” egy olyan módszer, amelyet a Görög Nyílt Egyetem 

fejlesztett ki, és amely művészettel segíti a tanulót a hozzáállásuk hibáinak felfedezésében. A partnerség online 

műtárgyat hozott létre, amely felhasználható a menekültekkel szembeni negatív hozzáállás átalakítására. 

A projekt célja egy online adatbázis létrehozása a menekültválság előtt álló országok (Görögország, Törökország, 

Olaszország, Franciaország) művészeteiről, valamint egy ehhez kapcsolódó kézikönyv a művészetnek a negatív 

hozzáállás átalakításához történő felhasználásáról. menekültek felé. 

A Saját szemünkkel által javasolt módszertant teszteltük a Kalamata Második Esély Iskolájában. 

Az oktatók az on-line platformon felhasználták a projektek lecketerveit. Olvassa el a módszertani elméletet, 

megtekintette a rendelkezésre álló művészetet, majd módosította az óratervet az igényeiknek megfelelően. 

A módszertan a hiteles műalkotások szisztematikus megfigyelésének és kritikus elemzésének a fontosságára 
összpontosít, az átalakító tanulás keretében. A szóban forgó módszertan hat különálló szakaszból áll, és alapelvei 
Freire, Mezirow, a frankfurti iskola és a Perkins technika gondolataira épülnek: 

http://tooe-project.eu/
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• Annak meghatározása, hogy kritikusan meg kell-e vizsgálni egy adott kérdéssel kapcsolatos 
feltételezett feltételezéseket. 

• A résztvevők beleegyezése a kérdés további vizsgálatához. 

 A második szakaszban a résztvevők véleményt 

nyilvánítanak a témáról. Ezután a harmadik szakaszban 

meghatározzuk a megvizsgálandó szempontokat. 

A negyedik szakaszban a műalkotások válogatását mutatják 

be, és a kritikus kérdésekkel való kapcsolat kialakítását 

megkísérelik csoportokban dolgozni. Nagyon fontos 

figyelni a műalkotás és a diszfunkcionális nézet közötti 

összefüggésre, valamint az előző szakaszban 

meghatározott kritikai kérdésre. 

Az ötödik szakaszban az esztétikai élményen keresztüli kritikus gondolkodás követi. És végül, a hatodik 

szakaszban megvizsgálják a helyiségeket. 

Ez a megközelítés 3 tanítási órát vesz igénybe. A tevékenység végén a résztvevők kiválaszthatták a használni 

kívánt műalkotásokat a módszer alkalmazásához, összekapcsolhatják a műalkotásokat kritikus kérdésekkel, 

demonstrálhatták a csapatmunka megbeszélése során összegyűjtött információkat, felismerhetik és 

azonosíthatják a migrációs kérdés 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Ez a példa a menekültügyi válsággal foglalkozik, amely Európa minden országát érinti. A speciális módszertan 

olyan megközelítést alkalmaz, amely ötvözi a felnőttképzés elméletét a művészetekkel.  

 

3.6 Spanyol, mint második nyelv felnőtt bevándorlók számára 

Esettanulmány szervezet neve: Elche Acoge 

Weboldal: http://www.elcheacoge.org/ 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

A spanyol nyelv mint felnőtt bevándorlók második nyelve, amelyet az egység 1994-es kezdete óta fejlesztettek 

ki, elősegíti az Elche-be érkező bevándorlók társadalmi és munkaügyi integrációját. 

Az Elche Acoge Alapítvány megtiszteltetésben részesült az UNESCO-Confucio Írástudási Díjjal a bevándorlók 

oktatása érdekében végzett munkájáért. 

A társadalmi befogadás módszerei: A spanyol mint második nyelv a felnőtt bevándorlók számára 

Ez a projekt annak köszönhető, hogy a szervezet önkéntes csapata bevonódik és együttműködik, mivel időt, 

tudást és empátiát adtak annak biztosítására, hogy ezrek embernek, akik ezen 24 év alatt részt vettek a 

programban, sikerül elsajátítsák a nyelvet . Ezenkívül ez a munka Elche városának a közreműködésével történt, 

amely Carrus szomszédságában egy helyet ruházott fel a szervezet számára, amely egyre több ember számára 

lehetővé tette a spanyol nyelvtanulást. A városban a bevándorló népesség növekedése miatt hozták létre ezt a 

projektet, ez 1994-ben indult, és nyelvtanulással igyekszik elősegíteni a bevándorlók befogadását a közösségbe. 

A bevándorló felnőttekre gyakorolt hatás pozitív, mivel annak lehetősége nyílik megszerezni őket az ország 

nyelvének és kultúrájának megtanulásával. A helyi közösségnél a hatás nagyon jó, mivel növekszik a város 

sokszínűsége, és több lehetőséget kínál az embereknek munkakeresésre vagy kommunikációra, spanyolul, IKT-

val tanulnak, önéletrajzot készíthetnek, Spanyolországban törvények készülnek stb. 

http://www.elcheacoge.org/
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A közösségre gyakorolt hatás nagy, mivel vannak olyan tevékenységek, amelyekben megosztják a kultúrájukat, 

a spanyoloknak köszönhetően gyorsabban integrálódnak a közösségbe, és a lehetőséget, hogy megosztják a 

helyet a spanyol emberekkel az órában, gazdagítják a kulturális és közösségi tevékenységeket. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Megtanulhatjuk a közösség azon gondolatát, hogy segítsük a bevándorlókat a nyelv megtanulásában, hogy 

bekerüljenek a társadalomba, és megtanítsuk az IKT-kat, hogy gyorsabban integrálódjanak a társadalomba és a 

közösségbe. 

 

3.7 A Gancho verseny 

Esettanulmány szervezet neve: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes 

Weboldal: http://cepaim.org/wp- content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de- buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

(page number 98) 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

A Fundación Cepaim fő célja olyan közösségi tapasztalatok megteremtése, amelyekben részt vesznek a S. Pablo 

szomszédságában élő emberek, kultúrák, generációk között a részvétel, a dinamizáció és az együttélés, amelyek 

kiegészítik azokat az egyéni oktatási folyamatokat és / vagy csoportokat, amelyek már folyamatban vannak az 

iskolákban, képzési központok, gyermek szabadidő központok és ifjúsági központok stb., valamennyi szociális 

ügynök, szomszéd / szervezett vagy nem szervező, kereskedő, vendéglátó stb. fokozatos beépítésével az 

ügynökök maximális számú nyílt és általános részvételi folyamatába és a környék erőforrásai, amelyek évről évre 

gazdagodnak és tökéletesülnek. 

A társadalmi befogadás módszerei: A verseny 

A verseny egy folyamat: egyéves időtartamú, olyan ciklusokban, amelyek évről évre megismétlődnek és 

folytatódnak. A folyamat az értékelés befejezésével és a folyamat végén, a reflexiós folyamat után újra 

aktiválódik (a szervezetről és megosztva más ügynökökkel, erőforrásokkal, csapatokkal, a szomszédos 

emberekkel a karrier vezető csoportjában és a karrierben) A bizottságok) szomszédsági üléseit összehívják, 

meghatározzák és ütemezik a folyamatot az idő függvényében, és az előző kiadás értékelése alapján előzetes 

tematikus javaslat készül. 

A találkozókra a szomszédságban kerül sor, csoportokkal, forrásokkal, művészekkel stb., Valamint közöttük, 

valamint a szomszédságban előforduló különféle szekciók közigazgatásával (társadalmi akció, kultúra, ház, 

körzeti tanács, pálya iroda) és az ezektől függő erőforrásokkal - iskolai műhely, ifjúsági házak, szabadidőközpont 

stb. -, valamint az ötletekkel, javaslatokkal és ötletekkel megosztják őket. Azok a szükségletek, amelyeket meg 

kell oldani annak megvalósításához. 

A környéki havi találkozó nyitva van, és feliratokkal és e-mailen, közösségi hálózatokon (facebook, blog stb.) 

Történő meghívással hívják össze; 4–5 ülésre kerül sor a nyáron intenzívebb folyamat során, amelyben havonta 

tartanak ülést, ahol információt osztanak meg mindazonról, amit a bizottságok előmozdítanak és javasolnak, és 

amelyet a különböző központokban, forrásokban és szervezetekben folytatnak. akik ötleteket és javaslatokat is 

előadnak, amelyek tartalmat biztosítanak és gazdagítják a tematikus javaslatot. Az átlagos részvétel 5–40 fő, 

akik képviselik a megfelelő kollektívákat. Ezt a projektet 2004-ben hozták létre, és továbbra is folytatódnak 

minden évben. 

http://cepaim.org/wp-
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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A karrier során fontos a diskurzus és az 

üzenet, valamint az esztétika és a formátum, 

amelyben el akarják mondani. Ez a módja a 

célok elérésének, és a diskurzus érthetővé és 

hozzáférhetővé tételére minden kultúra, 

nyelv és érzékenység számára. A verseny 

minden évben más témával rendelkezik, és 

néhány közös szempontot képvisel az összes 

kiadás között, amelynek lehetőségeit 

egyetlen kiadás sem használja ki. Éppen 

ellenkezőleg, a tematikus javaslatok nagyon 

nyitottak, sokoldalúak, árnyalatokban és 

narratív lehetőségekben gazdagok. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Városokban létrehozhatunk eseményt a helyi művészek számára (nem számít, milyen művészet), hogy 

megosszák tapasztalataikat, és alkotásaikat megtarthassák az esemény során valahol, hogy az emberek ezt 

láthassák az év többi részében. 

 

3.8 A bevonás integrált programja 

Esettanulmány szervezet neve: Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes. 

Weboldal: www.cepaim.org 

http://cepaim.org/wp- content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de- buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

A szervezet fő tevékenységeinek rövid leírása 

A Fundación Cepaim a szélsőséges városrészek lakosságával való együttműködésről szól, különféle etnikai 

csoportok és kultúrák (pajászok, cigányok, bevándorlók) jelenlétében, és ezeknek a szomszédságoknak a saját 

szomszédaik bevonásával történő különböző problémáival foglalkozik. 

Ilyen értelemben 4 éve dolgozik ezeken a környékeken. Az ugyanazon valóság diagnosztizálásával kezdődött, 

a szomszédokkal, valamint a bennük létező szervezetekkel és szervezetekkel való kapcsolattartással, ezután 

olyan prioritási sorrendbe állítva azokat a munkavonalakat, amelyekben az egész folyamat főszereplői az 

elemzés és felderítés során részt vett szomszédok. A probléma megoldása érdekében a tevékenységek 

tervezése. 

A társadalmi befogadás módszerei: Integrált integrációs program 

A projektben több száz ember vesz részt a környéken és önkéntesek. 

A szomszédok társadalmi-gazdasági romlása közvetlen következményekkel jár a környék fenntartásában, 

amelynek hatalmas romlása szintén a helyi hatóságok általi elhagyás következménye: nem létező vagy nagyon 

leromlott utcai bútorok, a tisztítás és a hulladékgyűjtés felelőssége marad (a környéken) súlyos 

szemétproblémája van), nyilvánvaló polgári bizonytalanság ... amelyek a szomszédságot valósággá teszik, és 

amelynek stigmája a városban marginális, elszegényedett és bűnöző körzet. Vannak olyan lakosságcsoportok, 

amelyek érdeklődnek a kirekesztés e helyzetének leküzdésében, és hajlandóak erőfeszítéseket tenni a 

http://www.cepaim.org/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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személyes és csoportos promóció érdekében, különös tekintettel a nők és fiatalok csoportjaira, valamint az 

egység rokonaira, akik megpróbálják normalizálni a szomszédságban fennálló helyzetüket. 

Ez a projekt már 4 éve működik. Számos pozitív eredmény érhető el, és általában a szomszédok a tanulás 

sorozatát konfliktusmegoldás, párbeszéd, részvétel és szervezés szempontjából érzékelik többek között a 

környezetük javítása érdekében. Hasonlóképpen, a költségvetés csökkentése és az ebből következő 

létszámcsökkentés miatt bizonyos munkavonalakon a folytonosság hiányát észlelik, ami azt eredményezte, 

hogy bizonyos eredményeket az idő múlásával nem sikerült fenntartani, különösen a / a kiskorúak. 

Az emberekben és a kirekesztés környezetében bekövetkező változások lassúak és progresszívek, a 

környékeket továbbra is rontják és az adminisztrációk nagymértékben elhagyják, ám a szomszédokban 

apránként új hozzáállás tapasztalható, az a vágy, hogy folytatja a harcot a szomszédságáért, és ne adja fel és 

apró fejlesztések az épületekben, városi kertek létrehozása, a leromlott területek parkosítása stb. 

Számos beszélgetés és találkozó zajlik különféle szinteken: részvétel az Almería Egyetem mester- és 

tantárgyain, beszélgetések az IES-ben, találkozók más szomszédságú szomszédokkal, részvétel konferenciákon 

és nemzeti szintű konferenciákon, stb. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Megtanulhatjuk, hogy hogyan lehet nagyszámú embert elérni és helyzetüket megváltoztatni. 

 

3.9 Új készségek a társadalmi integrációhoz hátrányos helyzetű településeken 

Esettanulmány szervezet neve: Agria Tiszk 

Weboldal: www.agriatiszk.hu 

A szervezet főbb tevékenységeinek rövid leírása 

Az AGRIA TISZK szervezetfejlesztése olyan közösségi 

funkciókat is létrehozott, amelyek komplex 

szolgáltatásokat nyújtanak diákjaik számára a 

karrierválasztás és karrier-tanácsadás, karrier-tanácsadás 

területén. Fontos feladatuk egy közös és egységes 

minőségbiztosítási rendszer kidolgozása a partnerek 

számára. A közös fejlesztés és együttműködés javítja a 

tagok költséghatékonyságát. Az együttműködő egri 

iskolákból összesen 3335 ember vesz részt szakképzésben 

és felnőttképzésben. A hat intézmény a szakképzés széles 

körét fedi le, lehetővé téve az AGRIA TISZK számára, hogy 

innovatív és sikeres szakképzési központvá váljon. A tagok 

részt vesznek a 9-12. valamint a posztgraduális szakképzésben, valamint a felsőoktatásban és a 

felnőttképzésben. 

A társadalmi befogadás módszere: Új készségek a társadalmi beilleszkedéshez Heves megye hátrányos 

helyzetű településein - az EU lehetőségeinek összehasonlítása 

A projekt összekapcsolja a szociál- és oktatási politika legfontosabb mozgatórugóit egyetlen menetrendbe, hogy 

támogassák az oktatási szempontból hátrányos helyzetűket Magyarországon, Heves megyében. Célja, hogy 

összehozza a régióban hasonló, hasonló szervezeteket, amelyek foglalkozni kívánnak ezzel a napirenddel, és 

segítenek meghatározni a munkahelyek és készségek jövőbeni alakját Európában. 

http://www.agriatiszk.hu/
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A projekt célcsoportja a kiszolgáltatott fiatalokkal és 

felnőttekkel foglalkozó szervezetek. A célcsoport nem fér 

bele könnyen a rendszeres tanulási rendszerekbe, mivel 

sokuk negatív iskolai tapasztalatokkal rendelkezik. 

Motivációjuk a mindennapi élet javítását célzó személyes 

célok elérése, ahelyett, hogy megszerezzék a 

munkaerőpiacra belépési képesítést. Az oktatás tehát egy 

egész életen át tartó folyamat, amelynek célja az 

életminőség javítása. E programok eredményeit nem a 

kognitív tanulási eredmények vagy foglalkoztatás 

szempontjából, hanem tágabb értelemben a társadalmi 

befogadás szempontjából határozzák meg. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Példaként megemlíthetjük egy konzorcium tagjaként működő civil szervezet munkáját - azzal a feladattal, hogy 

Heves megye kis településeiben hátrányos helyzetű felnőtteket keressen, és felajánlja számukra a projekt 

lehetőségeit. A célcsoport látogatásának módszere nagyon hatékony volt; alkalmazható lenne az 

eszközkészletben a motiváció és a projektben való részvétel fokozása érdekében. 

 

3.10 A te életed, a te választásod - a NEET fiatal felnőttek életképességének és 

pénzügyi ismereteinek fejlesztése 

Esettanulmány szervezet neve: Kreateam Egyesület, Eger  

Weboldal: www.kreateam-ngo.org 

A szervezet fő tevékenységeinek rövid leírása 

A Kreateam tapasztalt magyarországi civil szervezet, amely foglalkozik az oktatás menedzsmentjével és a 

felnőttképzéssel. Számos projektük van a távoktatás, az e-tanulás és a kompetenciafejlesztés területén. Az egyik 

fő célja, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal felnőttek számára a foglalkoztatási ötleteik és egyéb elképzeléseik 

megvalósításához. A KreaTeam Egyesület fő feladata az, hogy a fiatalok és felnőttek (NEET-ek) azon 

lehetőségeire összpontosítson, amelyek szolgáltatásaikat elősegítik a közösségépítés, a készségek fejlesztése és 

az EU-integráció hatásainak kezelése területén. stb. 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében erőforrásokkal találkoztak, képzéseket végeznek, rendezvényeket és 

projekteket szerveznek. Az Egyesület céljainak elérése érdekében köz-, társadalmi és gazdasági szervezeteket, 

szövetségeket működtetnek együtt az Egyesület és célcsoportjai sikeres működésének elősegítése érdekében. 

A társadalmi befogadás módszerei: Projekteld az életed, választásadet - A NEET fiatal felnőttek 

életképességének és pénzügyi ismereteinek fejlesztése 

Az egész életen át tartó tanulás fontos és hasznos tevékenység az élet minden szakaszában. Ez különösen igaz, 

ha valaki élete megváltozik vagy megmarad életkörülményeiben, és további képességekre van szüksége a 

különféle kompetenciáik fejlesztéséhez. Ez a projekt közvetetten irányul azoknak a felnőtteknek, akiket 

valamilyen külső tényező miatt kiszorítottak a munkaerőpiacról, életük megváltoztatására van szükség a további 

siker érdekében, új ismereteket kell szerezniük, új munkahelyeket kell keresniük és új lehetőségeket kell 

keresniük. A közvetlen célcsoport oktatók, oktatók, edzők és felnőttképzési szakemberek, akik segítséget igénylő 

bajba jutott felnőttekkel foglalkoznak vagy szeretnének foglalkozni, ismerik problémáikat, és nyitottak az új 

http://www.kreateam-ngo.org/
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megoldások alkalmazására és alkalmazására. Egyedülálló módon el akarja ösztönözni az alapvető 

készségfejlesztési kompetenciák elsajátítását új kihívásokra és új munkakörnyezetekre, összpontosítva a sikeres 

élethez kapcsolódó pénzügyi ismeretekre. 

E célok eléréséhez használt eszközök egy online platformon alapuló módszertani gyűjtemény, amelyet 

elsősorban a közvetett célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára szántak (felnőtt munkaerőn kívül). E 

gyűjtemény célja egy új, gyakorlat-orientált és 

felhasználóbarát kézikönyv készítése, amely tartalmazza 

az új kihívásokra reagáló felnőttképzési módszereket és 

a gyakorlati megvalósítási gyakorlatokat. A szakmai 

anyag a lehető legszélesebb tartalmat öleli fel, alapvető 

háztartási, társadalmi és jóléti ismeretek révén, 

megtakarításokkal a fenntartható életmódhoz és a 

jövőbeli tervezési kérdésekhez. 

Emellett egy füzet és gyakorlati feladatgyűjtemény, 

amelyek a gyakorlatban támogatják a használhatóságot. 

Ez a projekt elősegíti a bizalom és a pozitív hozzáállás 

fokozását azokban a célcsoportokban, amelyek oktatói részt vesznek a projektben, mivel mindennapi életükben 

történő viselkedésük ellenőrzésében sikeresek lesznek, önértékelésük növekszik, és önbizalommá válik. Ez 

lehetőséget ad nekik arra, hogy elgondolkodjanak viselkedésükről és a többiekre gyakorolt hatásáról, ezáltal 

javítva az önkontroll, az együttműködés, valamint a visszajelzés megfelelő módon történő megadása és 

elfogadása iránti megértésüket. 

Másrészről azok a szervezetek, amelyek felnőttkori kompetenciafejlesztést szolgálnak, hozzáférhetnek egy olyan 

eszközhöz, amely javíthatja gyakorlataikat az eredmények rögzítésében, javíthatja az eredmények 

kommunikálásának képességét. 

Ez a projekt módszert kínál a nagyközönség számára, hogy jobban megértsék a megváltozott élethelyzetben 

felnőtteknek nyújtott szolgáltatásokba való beruházások közötti kapcsolatot, amelyek hosszú távú hatással 

vannak a társadalomra. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Ez a projekt az első lépés egy összehangoltabb politikai érdekképviseleti erőfeszítésnek, amelyet olyan 

gyakorlatból származtatunk, amelyet eredményeink alapján tervezünk kidolgozni. Úgy gondoljuk, hogy a 

kidolgozott anyagok hasznosak lesznek a digital@dult.eu projekt megvalósításában.  
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3.11 Az Adecco Esélyegyenlőségi Alapítvány 

Esettanulmány szervezet neve 

Weboldal: www.fondazioneadecco.org 

A szervezet fő tevékenységeinek rövid leírása 

Az Adecco Esélyegyenlőségi Alapítvány azokkal foglalkozik, akik nehezen tudnak beilleszkedni a munka világába. 

Valójában elkötelezett amellett, hogy hozzáférhetővé tegye a munka világát, tiszteletben tartva az 

esélyegyenlőség, a munkavégzés joga, a társadalmi befogadás, a sokféleség és a megkülönböztetésmentesség 

elvét. A célközönség a fogyatékossággal élő személyek, a munkaerőpiacra belépés nehéz helyzetben lévő 

fiatalok, a 40 év felettiek, tartósan munkanélküliek, hátrányos helyzetű nők és menekültek. Az Adecco 

szakképzési kurzusokat folytat, így hatékony eszközöket biztosít az integrációs pálya megvalósításához az 

esélyegyenlőség támogatása érdekében. 

Az elmúlt néhány évben menekültek milliói érkeztek Európához, menekülve háború, terror és üldöztetés elől. 

Szakmai jövőjük érdekében az Adecco olyan speciális beavatkozási módszereket fejlesztett ki, mint a 

„Biztonságos be” és a „Domus”. Az Alapítvány az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére és a fogyatékkal élők 

munkahelyi készségeinek fejlesztésére irányuló tevékenységekkel foglalkozik. Ezért a küldetés projektek 

kidolgozása vállalatokkal, közintézményekkel és a magán szociális szektor egyéb realitásaival 

együttműködésben. 

A társadalmi befogadás módszerei: Az Adecco Esélyegyenlőségi Alapítvány küldetése 

Az Adecco Esélyegyenlőségi Alapítvány egy magán alapítvány, amelynek célja a munka világának befogadóbbá 

tétele. Oktatási és munkaképzési utat kínál hátrányos helyzetű embereknek, akiknek nehéz munkát találni, és 

az esélyegyenlőség eléréséhez a legmegfelelőbb eszközöket kínálják számukra. A projekt 2001-ben indult. 

Az Alapítvány küldetése a hátrányos helyzetű emberek bevonása a munka világába. Ezért a fő kihívás a vállalatok 

bevonása a projektekbe. Ez azonban nem egyszerű szakmai gyakorlat, hanem valódi stratégiai partnerség a 

sokszínűség témájára összpontosító képzések, orientációs pillanatok és tapasztalati tevékenységek 

létrehozásában. A másik nagy kihívás, amelyet az Alapítványnak szembe kell néznie, a stratégiája. Valójában egy 

háromszög alakú növekedési modellt választottak, amely a vállalatokat és egyesületeket olyan hálózatba helyezi, 

amely különféle okokból elkötelezett amellett, hogy a hátrányos helyzetű embereknek segítse a munka világát. 

Az Adecco tehát kapcsolat és kapcsolattartó pont a vállalatok és a képzési intézmények, az iskolák, a közigazgatás 

vagy a nonprofit szervezetek között. Ezért egy rendszerképben az Alapítvány projekteket dolgoz ki 

magánszemélyekkel (a nonprofit világ vállalkozásai és realitásai) és közszereplőkkel (helyi hatóságok, 

intézmények), mind helyi, mind nemzeti szinten, azzal a céllal, hogy támogassa az embereket és a vállalatokat a 

a legjobb találkozási feltételek megteremtése. A cél az, hogy az embereket és a vállalatokat felkészítsék a teljes 

integrációra, értéket adva a sokféleségnek, az egyén általánosabb életprojektje és a szélesebb üzleti fejlesztési 

projekt összefüggésében. Ezért a legnagyobb kihívás az, hogy megértsük a hátrányos helyzetű felnőttek 

lehetőségeit és képességeit különböző okokból, és beillesszük őket a referencia-munkakörnyezetbe. 

Az Alapítvány projektjeinek a felnőttek személyes és szakmai életére gyakorolt hatásainak jobb megértése 

érdekében létrehozták a „Lehetőségek története” részt a weboldalon, ahol olvashatják azok történetét, akik 

képesek voltak létrehozni egy jövőt, amely legyőzte a a jelen és a múlt nehézségei. Ezek között beszámolhatunk 

Alain történetéről, egy fiatal bevándorlóról, aki kénytelen volt elhagyni a szülőföldjét, aki Adecconak 

köszönhetően szerződést kötött egy társasággal. Vagy Penda, egy szenegáli anya tapasztalata, akit Tiger bérelt 

http://www.fondazioneadecco.org/
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fel oktatási karrierje után. Ezért ezek a történetek megmutatják, hogy az Alapítvány milyen fontos hatással van 

a felnőttek jövőjére. 

 Az alapítvány nagy hatással volt az egész olasz közösségre.  

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Az Adecco Alapítvány három különféle módon vonja be a vállalatokat: 

Információs és figyelemfelkeltő párbeszédek: tereket hoznak létre a vállalati alkalmazottakkal folytatott 

találkozókhoz és párbeszédekhez, hogy felhívják a figyelmet olyan kérdésekre, mint a sokféleség és a befogadás. 

A párbeszédet az Alapítvány szakértői tartják tanácsadókkal, beszámolókkal és az egyesületek képviselőivel 

együtt. 

Munkaerő-oktatási útvonalak: kognitív interjú, orientáció, készségek és képzési igények elemzése, a munka 

támogatása és a monitorozás révén fejlesztik ki. 

Családi terv: A cél az, hogy segítse a legsebezhetőbb csoportokat az önállóbb orientációban a foglalkoztatás 

keresésében, és terjessze a befogadó munkakultúrát a vállalaton és a területen. Ennek a tervnek az a célja, hogy 

segítse a munkavállalók családtagjait, akiknek nehéz munkát találni. 

A projektek és az Adecco Esélyegyenlőségi Alapítvány küldetése a teljes állampolgárságot érinti: a 

felhasználókat, a vállalatokat, a szövetségeket és a terület minden valóságát. Ez a hálózati rendszer eddig 

kézzelfogható eredményeket és egyértelmű javulást hozott a felnőttek életében. Az Alapítvány egy példa arra, 

hogy társadalmi kérdésekben a hálózat alapvető fontosságú a kitűzött célok eléréséhez. Ezenkívül az Alapítvány 

konkrét segítséget nyújt az aktív polgárság és a társadalmi befogadás terén, mivel sok felhasználót képes 

munkahelyzetbe helyezni. Ezen okok miatt ezt a stratégiát a digital@dults.eu címre is fel lehet használni a 

felnőttek társadalmi és munkavállalásban való részvételének ösztönzésére. 

 

3.12 A nagymama és a nagypapa angolul tanulnak 

Esettanulmány szervezet neve: Auser Trani 

Weboldal: www.ausertrani.it 

A szervezet fő tevékenységeinek rövid leírása 

Az Auser egy önkéntes és társadalmi promóciós társulás, amely egész Olaszországban jelen van, több mint 300 

fiókkal, és az időskorúak aktív öregedésének előmozdításában, az önkéntesség, a társadalmi promóciós 

tevékenységek, a felnőttképzés, a nemzetközi szolidaritás fejlesztésében foglalkozik, tekintettel az idős 

emberekre és az generációk közötti kapcsolatokra. Támogatja az embereket, javítva életminőségüket. A Auser 

Trani tiszteletben tartja a nemzeti Auser küldetését és céljait, és három részre osztható: Auser Önkéntesség, 

Auser Youngsters és Pink Auser. 

 

http://www.ausertrani.it/
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A társadalmi befogadás módszerei: A nagymama és a nagypapa angolul tanulnak 

 A projektben részt vevő 

emberek száma 30: 

28 önkéntes hallgató, 1 oktató, 1 

projektvezető 

A projekt az egyesület idõsebb 

önkénteseinek folyamatos 

kérései és az asszociatív vezetõk 

tudatossága miatt született, és 

az idõseknek meg kell tanulniuk 

legalább az angol nyelv alapvető 

feltételeit, hogy ne érezzék 

magukat kirekesztettnek. a 

világból. 

 

A projekt 2018 márciusában indult. 

Kivégzésének fő kihívása az volt, hogy lehetővé tegyék azokat az embereket, akik soha nem tanultak angolul, 

főleg az időseket. Ezen felül, a várakozások ellenére, szinergia és hihetetlen harmónia jött létre a különféle korú 

emberek között. 

A projekt fontos hatással volt a felnőttekre és az idősekre, sőt manapság képesek megválaszolni az alapvető 

kérdéseket, és angolul filmeket hallgatni. 

A projekt lehetővé tette a helyi közösség számára, hogy aktívabb és felkészült idős emberek legyenek, legalább 

az angol nyelv alapszintjén. Ez az egész közösség számára előnyös, mivel viszont képesek más embereket 

kiképzni, vagy ösztönözheti barátait és ismerőseit a következő tanfolyamokon való részvételre. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Az Auser Trani folyamatosan új tagságokat gyűjt, hogy más emberek részt vehessenek ebben a csodálatos 

kezdeményezésben, és megoszthassák a résztvevőket a kezdő szint szerint. 

Hasonló projektet lehet végrehajtani a digital@adults.eu webhelyen a különféle nyelvek, nemcsak az angol, 

hanem a francia, az olasz, a spanyol és a német nyelv cseréjének és tanulásának megkönnyítése érdekében. 

 

3.13 Szociális kert 

Esettanulmány szervezet neve: Auser Trani 

Weboldal: https://www.ausertrani.it 

A társadalmi befogadás módszerei: Szociális Kert 

https://www.ausertrani.it/
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 A projektben részt vevő emberek száma 30, ebből: 

20 önkéntes és jövőbeli kertész, 1 agronómus, 1 

zöldségnövény, kertész, tutor, 5 szakember önkéntes. 

A szociális kert projektje már hosszú ideje 

folyamatban van, sőt, más városokban is ez egy olyan 

kezdeményezés, amelynek célja egy általános hálózati 

hálózat létrehozása, és az alsó középiskolák 

találkozókat szerveztek, amelyek célja annak 

megértése, hogy a A zöldségkert egyetlen személyre 

vagy egy egész közösségre kiterjedhet a fiatalok és az 

idős emberek között, és elősegítheti a szolidaritás, a 

civil együttélés és a fenntarthatóság elvét. 

Gazdasági szinten ez a magán adomány révén vált lehetővé. 

Ez a projekt 2017. szeptemberében indult. A fő kihívás az volt, hogy az emberek, akik még soha nem végeztek 

gazdálkodást, lehetővé tegyék saját kertük művelését és kezelését. További kihívást jelentett a harmónia 

megteremtése a különféle kertek vezetõi között, valamint a harmónia és az együttmûködés légköre, mintha 

ideális szobatársak lennének. Ezenkívül hátrányos helyzetű embereket is bevontak ebbe a projektbe más 

szövetségek, például a CSM (Mental Health Center) és a Jobel Center segítségével. 

A projektnek jelentős hatása volt a felnőttekre, sőt 

manapság képesek külsõ támogatás nélkül is vetni, 

termeszteni és betakarítani a gyümölcsöket. 

Ezenkívül barátság és együttműködés kapcsolatát 

alakították ki a különféle zöldségkerti önkéntesek 

között, akik havonta képzéseket és vezetői 

találkozókat szerveznek. 

A projektet az önkormányzat tulajdonában álló 

központban (Centro Polivalente Villa Guastamacchia) 

hajtották végre, amely Trani központjában található, 

és így a környék és az egész város büszkeségévé vált.  

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Az Auser Trani szociális kertjében a helyi közösség jó része bekapcsolódik: egyesületek, önkéntesek, ipari 

szakemberek, iskolák és a helyi hatóságok. Egy olyan projekttől, amely első látásra úgy tűnt, hogy pusztán fizikai 

tevékenységhez kapcsolódik, egy 360 ° -os projekt felé mentünk, amely befolyásolja az emberi kapcsolatokat, 

olyan alapelveket, mint a fenntarthatóság, és ösztönözte az összesítés, képzés és összehasonlítás pillanatainak 

létrehozását. A projektet a digital@dults.eu összefüggésben is megismételhetjük, hogy más helyi közösségeket 

bevonjunk a különféle célok elérésére. 

 

3.14 Helyi felnőttképzési központok 

Esettanulmány szervezet neve: Kompetanse Norge 

Weboldal: https://www.kompetansenorge.no  

 

https://www.kompetansenorge.no/
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A szervezet fő tevékenységeinek rövid leírása 

A Skills Norway (Kompetanse Norge) elképzelése az egész életen át tartó tanulás egy befogadó gazdaság és 

társadalom számára. Arra törekszenek, hogy a felnőttek - akár munkában, akár nem - férjenek hozzá a szükséges 

készségek képzéséhez. Ezért összegyűjtik az ismereteket és ajánlásokat nyújtanak be a kormányzati 

hatóságoknak és más feleknek a készségpolitika fejlesztésének előmozdítása érdekében. 

A Skills Norway munkájának fő célja az oktatás minőségének javítása és annak biztosítása, hogy az egyének 

igényeikhez igazodó oktatást kapjanak, hogy minden felnőtt képes legyen elérni azt az alapvető kompetencia 

szintet, amely lehetővé teszi számára a mai munka megnövekedett igényeinek való megfelelést. és a 

mindennapi élet. 

A társadalmi befogadás módszerei: magas színvonalú alapkészségek képzési tanfolyamok felnőttek számára 

A Skills Norway-t a norvég oktatási minisztérium bízta meg azzal, hogy segítse a helyi felnőttképzési központokat 

felnőttek számára kiváló minőségű alapkészségek képzési tanfolyamok létrehozásában. A Skills Norway jelenleg 

az ország nyolc felnőttképzési központjában kísérleti projekteket támogat az alapkészségi tanfolyamok 

fejlesztése során. 

A projektek valamennyi szempontjának alapos dokumentációja arra ösztönzi a többi felnőttképzési központot 

és a helyi hatóságokat, hogy hasonló képzéseket indítsanak. A tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 

megosztásával arra törekszünk, hogy növeljük azoknak a felnőtteknek a számát, akik Norvégia alapképzettségét 

továbbképzik. 

Az alapkészségek nemcsak a továbbtanulás alapját képezik, hanem szükségesek ahhoz, hogy aktív résztvevő 

legyen a munka életében és általában a társadalomban. Az alapvető készségek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 

lépést tartsanak a gyorsan fejlődő munkaerőpiac igényeivel, folyamatosan igényelve a képzett munkaerőt. A 

magas színvonalú képzés biztosítása kulcsfontosságú a részvétel fokozása szempontjából. 

Kísérleti projektek 

Kísérleti projekteket hajtanak végre az ország egész területén, Bergenben, Molde és a Kristiansundban a nyugati 

parton, Alstahaugban és Ranaban északon, Glåmdalban keleten, valamint Sande és Tønsbergben délen. A cél a 

pénzügyi támogatástól független képzési tanfolyamok kidolgozása annak érdekében, hogy életképessé váljanak 

a projektidőszak vége után. A helyi projektek csak kevesebb összeget kapnak, hogy lehetővé tegyék egy személy 

részmunkaidős projektkoordinátorként történő bevonását. A pénzt fel lehet használni arra, hogy megfelelő 

módszereket fejlesszenek ki a felnőttek alapkészségeinek képzésére. 

Az eredmény és a hatás mérése 

A kísérleti projektek fontos része az egyes felnőtt tanulókra 

gyakorolt hatások mérése a befejezett képzés után. Az 

alapvető készségek képzésében részt vevő felnőttek 

leggyakoribb hatása a tanulók önbizalmának, 

önértékelésének és személyes képességének javulása az 

élet megváltoztatásához. Minőségi és mennyiségi 

módszerek alkalmazásával a Skills Norway elemezni fogja a 

kísérleti projektekben részt vevő egyének eredményeit, 

hatásait és előnyeit. 
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Bevándorlók integrációja 

A bevándorlók beilleszkedésével kapcsolatos kérdésekben a Skills Norway az Oktatási és Kutatási Minisztérium 

számára ismeretek szolgáltatója, valamint az Integrációs és Sokszínűségügyi Igazgatóság (IMDi) partnere. 

A Skills Norway kompetenciaközpont, és támogatja a norvég nyelv és a társadalomtudomány felnőtt 

bevándorlók számára történő tanításával kapcsolatos tartalmi és pedagógiai megközelítések kidolgozását. Ez 

magában foglalja a felnőtt bevándorlók számára a norvég nyelvre és a társadalomtudományra vonatkozó 

nemzeti tanterv végrehajtásának és továbbfejlesztésének felelősségét. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

A Skills Norway felel a norvég nyelv és a bevándorlók társadalmi tanulmányainak zárótesteinek kidolgozásáért 

és végrehajtásáért. A Skills Norway további felelősségi körébe tartozik a továbbképzési tanfolyamok kidolgozása 

és végrehajtása a tanárok és az iskola vezetése számára, akik részt vesznek a norvég nyelv- és 

társadalomtudományi képzésben, az ilyen képzés magánszemélyeinek akkreditálása, valamint az oktatási 

módszerek és anyagok fejlesztésének kezdeményezése. 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic- skills/Local-training-services/Designing-basic-skills- training 

 

3.15 Nemzedékek közötti központ Simbioza 

Esettanulmány szervezet neve: Medgeneracijski center Simbioza  

Weboldal: http://www.simbioza.eu/sl/2018/  

A szervezet fő tevékenységeinek rövid leírása 

A szervezet fő célja a nemzedékek közötti együttműködés és a nemzedékek együttélésének előmozdítása, 

összekapcsolás, tájékoztatás, oktatás, ismeretek és tapasztalatok átadása. Arra törekszenek, hogy mindenki 

aktívan részt vegyen, bevonva azokat a fiatalokat és idősöket, akik aktívan tölteni akarják szabadidejét. 

Különböző napi tevékenységeket kínálnak - számítógépes tanfolyamokat, szabadidős tevékenységeket, 

memóriaképzést, idegen nyelvek tanulását és hasonlókat. 

A tevékenységeket az alkalmazottak és az önkéntesek vezetik. A fő cél az, hogy lehetőséget biztosítson a 

nemzedékek közötti tapasztalatcserére, és ösztönözze a szabadidő aktív eltöltését. Ugyanakkor a tevékenységek 

elősegítik a fiatalok és az idősek társadalmi beilleszkedését, csökkentik az idősek magányosságát, növelik az 

életminőséget, és jobban elismerik a generációk közötti együttműködés jelentését. 

A társadalmi befogadás módszerei: „Simbioz @ e-pismena Slovenija” projekt 

A Simbioza nemzedékek közötti központot 2014-ben hozták létre egy, a 2011-ben létrehozott „Simbioz @ e-

pismena Slovenija” nemzeti projekt eredményeként. A projekt heti IKT-tanfolyamokat tartalmazott 

Szlovéniában, ahol a fiatal önkéntesek az idős emberek IKT és az internet alapjait tanították. A projekt 

Szlovéniában több mint 15.00 idős embert és 9.000 fiatalt vett össze. A Simbioza projekt olyan számítógépes 

tanfolyamok modelljét fejlesztette ki felnőttek számára, amelyekben az idős emberek a fiataloktól tanulnak, és 

egy héten megtanulják a számítógépek használatának alapjait. 

A műhelyek ingyenesek voltak, és a tudás fiataloktól az idősekig történő átadására épültek. Öt év után 50 000 

embert vettek be a programba. A projekt iránti óriási érdeklődés miatt a program szerzői úgy döntöttek, hogy 

terminálprogrammá teszik azt, amely minden generációt összekapcsol. 2017-ben a „Smart with smart” 

elnevezésű generációk közötti tanulást szervezték, amelyben az önkéntesek az idős embereknek tanították a 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
http://www.simbioza.eu/sl/2018/
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mobiltelefonok és táblagépek használatát. A projekt erős eszköz az idős emberek társadalmi kirekesztésének 

minimalizálására. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

A Medgeneracijski center Simbioza számos nemzeti és nemzetközi díjat kapott. 

Nemzedékek közötti együttműködés, ismeretek átadása a fiataloktól az idősekig. 

 

3.16 BE terv: Aktív időskorú önkéntesek 

Esettanulmány szervezet neve: Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

Weboldal: http://www.ric-nm.si/si/ 

A szervezet fő tevékenységeinek rövid leírása 

A szervezet Szlovénia egyik vezető felnőttképzési szervezete, több mint 50 éves tapasztalattal rendelkezik a 

felnőttekkel való együttműködésben. Az intézetet nyilvános egyenértékű testületként Délkelet-Szlovénia 

legnagyobb városa, Novo mesto Önkormányzata hozta létre. Jelenleg 27 embert foglalkoztat, és több mint 130 

állandó külső szakértővel, tanárral, mentorral és kutatóval együttműködik. 

Innovatív formális és nem formális oktatási programokat dolgoznak ki és valósítanak meg a különböző 

célcsoportok számára: Közintézményként szorosan együttműködnek a helyi, regionális és nemzeti partnerek 

széles hálózatával, például: önkormányzatokkal, minisztériumokkal, regionális fejlesztési ügynökségekkel, 

kereskedelem és ipar, kézműves kamara, más felnőttképzési szervezetek, általános és középiskolák, 

felsőoktatási intézmények és karok, nem kormányzati szervezetek, vállalkozások stb. Projektmunkájuk alapján 

együttműködnek a nemzetközi partnerek hálózatával. 

A társadalmi befogadás módszerei: "Légy terv: aktív idősebb önkéntesek" 

A "Terv: aktív idősebb önkéntesek" egy Erasmus + / Stratégiai partnerség a felnőttképzésben, amelyet 2015-ben 

fejlesztettek ki egy olyan innovatív program létrehozására, amelynek célja az aktív öregedés és az egész életen 

át tartó tanulás előmozdítása az önkéntes munkában való részvétel révén, olyan kérdések kezelésére, mint 

például az európai polgárság, a környezet, az interkulturális kultúra párbeszéd és társadalmi befogadás, többek 

között. Célja az aktív időskor és az egész életen át tartó tanulás előmozdítása, az alábbiak alapján: 

• Az önkéntes munkában és a közösségi tevékenységekben való részvétel ösztönzése, mint az aktív 

öregedés és az aktív polgárság kulcsfontosságú stratégiája. 

• A felnőttképzésben részt vevő oktatók kompetenciájának fejlesztése és megszilárdítása az aktív 

öregedés programjainak kezdeményezésére az időskorúak számára. 

• Hozzájárulás a helyi fejlődés fenntartható módon történő pozitív hatásához, figyelembe véve az 

időskorú polgárokat. 

• Hozzájárulás az Európához mint európai polgárhoz való tartozás érzéséhez egy transznacionális 

összetevővel rendelkező program létrehozásával. 

A projektben kifejlesztett gyakorlati példa arra, hogyan lehet az önkénteseket alapvető értékeik megtalálásában 

támogatni: „Vital Values” 

• Cél: Az önkéntesek támogatása alapvető értékek megismerésében 

• Anyagok: toll és papír 

• Idő: 10 perc 

http://www.ric-nm.si/si/
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• Tegye a következőket: 

• Készítsen 8 értéket tartalmazó listát az "Élet" 

• Készítsen új listát az értékek fontossági sorrendbe állítása alapján 

Miután a listát preferencia sorrendbe állította: 

• válasszon az első és a második érték közül, és írja be az Ön által választott értéket egy új listába 

• válasszon az előzőleg nem választott érték és a listában szereplő következő érték között, és írja be 

az új listába a választott értéket 

• folytassa az előző lépést az összes értékkel 

• Az új lista első 4 értéke a legfontosabb értéke 

Gondolkodjon a következőkről: 

• Amikor 2 fontos érték közül kellett választania, mi történt? 

• Hogyan hozta meg a döntéseket? 

• Megváltozott-e a végső lista ahhoz képest, amelyben az értékeket preferencia sorrendben írta? 

• Vártál ezekre a válaszokra? 

• Van-e értelme az életed értékeinek? 

• Fontosnak tartja ezt a tudatosságot? 

• Mit tehetsz annak érdekében, hogy érezze és élje meg saját létfontosságú értékeit az „életében”? 

• Résztvevők száma: kb. 15 résztvevő országban 

Ez a projekt hatással van a felnőttekre, ezáltal jobban érzi magát egy közösséghez való tartozás, és képes aktívan 

hozzájárulni a helyi közösséghez, nagyobb önértékelési érzetet teremt; és a helyi közösségeket, amelyek 

előmozdítják az aktívabb állampolgárságot a közösségben, jobban tudatosítják annak lehetőségét, hogy az 

egyén önkéntesként vegyen részt. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

Nemzedékek közötti együttműködés 

 

3.17 Multi-kulti életkészségek 

Esettanulmány szervezet neve: Ljudska univerza Radovljica  

Weboldal: https://www.lu-r.si/ 

Az egyesület fő tevékenységeinek rövid leírása 

A Ljudska univerza Radovljica felnőttképzést nyújt - formális és informális - Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj 

községekben. Különböző nemzeti és nemzetközi projektekben vesz részt. 

A társadalmi befogadás módszerei: „Multi-Culti Life Skills Lab” projekt 

A „Multi-Culti Life Skills Lab” projektet fejlesztették ki a hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik nagyon nehéz 

pszichoszociális helyzetekben, szegénységben, társadalmi kirekesztésben, speciális szükségletekben és 

https://www.lu-r.si/
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munkanélküliségben vannak. Célunk azon kompetenciák kidolgozása volt, amelyek segítenek a fiataloknak a 

társadalmi beilleszkedés és a munkaerőpiac folyamatában. A rövid távú EVS-tevékenységek egy hosszabb 

tanulási folyamat részét képezték, amely hosszú távú hatásokat fog biztosítani. A fiatalok személyiségének 

fejlődését a nem formális tanuláson és a pozitív tapasztalatokon alapuló felhatalmazáson keresztül akartuk 

javítani, jobb önértékelésünket, hatékonyabb megküzdési stratégiákat kidolgozni és előítéleteket leküzdeni. 

A szlovéniai Zavod Manipura 14 rövid távú önkéntest fogadott be az Egyesült Királyságból, Franciaországból, 

Olaszországból, Észtországból, Németországból, Albániából és Törökországból 2 hónapos időtartamra, 

valamint egy hosszú távú önkéntes Albániából. Az önkéntesek tevékenységek széles skáláján vettek részt: 

csatlakoztak az életképesség-felhatalmazás programjához, segítették a ház felújításában, kis faházakat és 

egyszerű bútorokat építettek az ifjúsági központ számára, vigyáztak az ökológiai kertre és az állatokra. A 

gyakorlati munka mellett segítettek a szervezésben, és csatlakoztak a helyi gyermekek és fiatalok szabadidős 

tevékenységeihez, például sporttevékenységekhez, természetvédelmi játékokhoz és egyéb szabadtéri 

tevékenységekhez, különféle művészeti tevékenységekhez és a gyermekek szabad játékidejéhez. Sok munkát 

végeztek a helyi közösség számára, például időt töltöttek a fogyatékkal élőkkel, tevékenységeket szerveztek a 

gyermekek számára a helyi óvodában és az általános iskolában, interkulturális tanulási műhelyeket szervezett 

fiatalok számára különböző szervezetekben, és segítették szervezetünk folyamatos eseményeit és helyi 

közösség. A hosszú távú önkéntes segített a Ljudska univerza Radovljica iskolaelhagyók programjában. Nagyon 

intenzív volt a kultúrák közötti tanulási folyamat, mert egyszerre különféle országokból származó önkénteseket 

fogadtunk. 

Négy speciális szükségletű szlovén önkéntes végzi EVS-jét a szlovákiai "Nadacia Krajina Harmonie" 

szervezetben, ahol segítettek egy nemzetközi fesztivál megszervezésében a fogyatékossággal élők 

beilleszkedése érdekében. . Két különféle ifjúsági központban segített gyermekek és fiatalok szabadidős 

tevékenységeivel. 

Gyakorlati példák 

26 szlovéniai, kevesebb lehetőségekkel és speciális szükségletekkel rendelkező önkéntes vett részt rövid távú EVS-

projektekben Szlovákiában, Macedóniában, Észtországban, Grúziában, Belgiumban, az Egyesült Királyságban és 

Lettországban. Sokféle rendezvénnyel segítették a fogadó szervezeteket a helyi gyermekek és fiatalok, valamint a 

fogyatékossággal élő fiatalok számára. 

A szlovákiai Žilina "Nadacia Krajina Harmonie" nagy kulturális rendezvényt szervezett a mentális fogyatékossággal élő 

emberek beilleszkedésének elősegítésére minden évben. A mentális fogyatékossággal élő önkéntesek csatlakoztak a 

projekthez, és segítettek előkészíteni és megvalósítani az "Inter nos" nevű fesztivált. Csatlakoztak a zene-, tánc- és színházi 

műhelyekhez, segítették a hely és a táj előkészítését, és aktívan részt vettek az előadásban. 

Egy másik nagyszerű lehetőséget a speciális szükségletű fiatalok számára a makedóniában található Skopjéból származó 

CYA Krik fogadó szervezet kínál. A szlovén önkéntesek 2 hetet töltöttek ott, és kézműves műhelyekkel, 

sporttevékenységekkel, nyelvi órákkal, kulturális bazárral, közösségi kávézóval és műhelytalálkozókkal csatlakoztak a 

hallás, látás és mentális fogyatékossággal élő gyermekek számára. 

Körülbelül 30 résztvevő vett részt, a szervezet Erasmus plus projektként működött, Key Action: Egyének tanulási 

mobilitása, Action Type: Ifjúsági mobilitás. 2017-ben alakult, és a felnőttekre gyakorolt hatás a társadalmi befogadás és a 

társadalom aktív tagjaként való nagyobb érzés volt. 

Mit lehet tanulni ebből a példából? 

A speciális szükségletekkel rendelkező emberek a társadalom nagyon aktív tagjai lehetnek, és jelentősen hozzájárulhatnak 

ehhez. 
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Összefoglaló 

A mai globalizálódó világban, ahol az 

emberek tanulmányi vagy 

munkavégzés céljából költöznek, két 

érdekes adatra szeretnénk 

összpontosítani a figyelmet, például 

az új és a régi generációk közötti 

kulturális szakadékra, valamint az 

integráció és az inkluzív rendszerek 

fejlesztésének szükségességére egy 

olyan társadalomban, amelyben 

mindenki található. a származási 

helytől eltérő helyeken költöznek, élnek és dolgoznak. 

Ennek az európai szintű összehasonlító tanulmánynak köszönhetően kiderült, hogy napjainkban sürgető az 

alapvető informatikai ismeretek terjesztésének szükségessége a technológia köszönhetően, amely gyorsan 

fejlődik, és nem hagy sok időt az alkalmazások, okostelefonok, táblagépek webhelyeinek és minden egyéb 

frissítésére. a mindennapi tevékenységek, amelyeket eddig szinte teljes egészében online továbbítottak, 

befolyásoló módon befolyásolják a mindennapi élet fejlődését és a cselekvéseket. Ebben a tekintetben fontos 

az időskorúak példája, akiknek segítségre van szükségük a szokásos online banki műveletek végrehajtásához. 

A kézikönyvben szereplő bevált gyakorlatok példái könnyen beláthatóak, hogy mennyire erős az aggregálás, 

újraaktiválás és beilleszkedés szükségessége, különösen a felnőttek és az időskorúak számára, akik gyakran 

abban a helyzetben vannak, hogy folyamatosan feltalálják vagy frissítsék magukat, hogy megfeleljenek a a 

mindennapi élet vagy a munkaerőpiac ma egyre inkább digitalizálódik. Ebből a szempontból mindenféle 

tanfolyam, felnőtteknek és idős embereknek, valamint a Második Esély iskolájának, nagyon hasznosá válik az 

alapvető IKT-ismeretek terjesztéséhez vagy az online banki tevékenységhez, az online marketinghez, új fényt 

adva a közösségi média számára. amelyek a szórakoztatás és a kapcsolat révén eszközekké változnak, amelyek 

fejlesztik és új jelzést adnak a munkakörnyezetnek. 

Ily módon a szociális média befogadó és összekötő területe, valamint az alapvető IKT-készségek oktatása 

szorosan összekapcsolódik egy közös cél elérése érdekében: ösztönözni, összesíteni, összekapcsolni, új hasznos 

készségeket biztosítani mind társadalmi, mind munkaügyi szinten. azok, akiknek leginkább szükségük van rá, 

például hátrányos helyzetű, idős emberek és még felnőttek is, akiknek kevés ismerete van ezen a területen. 

Együtt zöldségkert termesztés, tanuló kávézóban való találkozás vagy például a Race od Gancho versenyen való 

részvétel új jelentést nyer a készségek cseréje, az új nyelv megtanulása vagy egyszerűen új barátok és 

kapcsolatok létrehozása szempontjából. 

Különböző módszertanok alkalmazásával a kézikönyvben szereplő esettanulmányok rámutatnak arra, hogy a 

szociális komponens miként határozza meg a tanulást, előnyben részesítve a kooperatív tanulási módszert, a 

holisztikus tanítást vagy a digitális készségek megközelítését szem előtt tartó tanulást. A klasszikus módszerek 

nagy sokszínűségével és a befogadó szemlélettel, amely csoportmunkát biztosít együttműködő tanulás vagy a 

holisztikus oktatás 360 fokos szenzoros módszere esetén, az esettanulmányok lehetővé teszik a készségek 

elsajátítását, amelyeket a korábbi ismeretek sem támogatnak, hanem közvetlenül a terepen kísérletezni egy 

olyan technológiai eszközön, amely új világokat, új lehetőségeket és perspektívákat nyit meg a modern 

társadalommal összhangban. 
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Köszönetnyilvánítás 

Szeretnénk köszönetet mondani a digital@dults.eu projekt összes partner társulásának, akik hozzájárultak és 

erőfeszítéseket tettek a területükön esettanulmányok kutatásához, lehetővé téve ennek a kézikönyvnek az 

európai áttekintést. 

Szeretnénk elismerni az alábbi szervezetek által nyújtott támogatást is, amelyek tevékenységeikkel és 

kezdeményezéseikkel értékes példát jelentettek a projekt számára: 

- Kreateam Egyesület 

- Eszterházy Károly Egyetem 

- Miskolci Egyetem 

- Agria TISZK 
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