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ABOUT ECA

o Az Egyesületet 1993-ban alapították.

o Az egész életen át tartó tanulás és a nem formális 
oktatás előmozdítása.

o 1997-től a Civil Közösségek Házának működtetése.

o A ház egyszerre szolgál kulturális-közművelődési,
pedagógiai, esélyegyenlőségi és nonprofit szakmai
programok megvalósításának színteréül.

o Az elmúlt két évtizedben számtalan hazai és
nemzetközi projekt, kulturális-közösségi programok,
zenei események fémjelezték az egyesületet, beemelve
ezzel őket a sikeres hazai civil szervezetek sorába.

o Tanuló Város Fesztiválok szervezése (UNESCO)
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50 000 látogató/év

12 munkatárs 

Nemzetközi együttműködések:

○ Egész életen át tartó tanulási programok 
(korábban Grundtvig)

○ Erasmus+ program (KA1 és KA2 projektek)

○ Európai Szociális Alap (nemzeti projektek)

○ nemzetközi konferenciák: ESREA, Erasmus+

○ az Európai Felnőttképzési Szövetség (EAEA) 
társult tagja.
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Jelenlegi
KA2

felnőttoktatási
ERASMUS+ 

PROJEKTEK





A partnerországokban és Európa-szerte a felnőttek jelenlegi
elégtelen tanulási részvételének javítása magas színvonalú oktatási
lehetőségekkel.

A felnőttek tanulási részvételét és kitartását akadályozó tényezők
azonosítása.

A partnerek a projekt kitűzött céljainak elérése érdekében a
következő szellemi termékeket dolgozták ki:

o IO1 Hogyan motiváljuk és vonzzuk be a felnőtt tanulókat? -
felnőttoktatásban dolgozó tanárok és alkalmazottak
motivációs kompetenciáinak növelését célzó képzési
program;

o IO2 Online platform a felnőttoktatásban dolgozók számára;

o IO3 Útmutató a felnőttoktatásért felelős politikai
döntéshozók számára a a pedagógusok motivációjának
fontosságáról.

https://web.stems-project.eu/





A felnőttképzési intézmények - a megvalósítás különböző szintjein -
médiát és digitális formátumokat használnak a kompetenciamérés, az
ismeretátadás, a tanulási folyamatok irányítása és az oktatási
tanácsadás területén.

A projekt középpontjában a digitális vagy digitalizált oktatással
kapcsolatos jó gyakorlatok cseréje, ötletek megvitatása és a
megoldási megközelítések közös mérlegelése áll.

Transznacionális projekttalálkozók (8 alkalommal):

(1) betekintés a fogadó intézmény oktatási munkájának gyakorlatába,
beleértve a tanárokkal és tanulókkal folytatott beszélgetéseket;

(2) impulzus egy nemzeti szakértőtől;

(3) vita és gyakorlatcsere a kérdőív egy tematikus fókuszáról, rövid
impulzusokkal az egyes partnerszervezetek részéről.

A projektet 2019 és 2022 között Ausztriában, Belgiumban, a Cseh Köztársaságban,
Magyarországon, Németországban, Olaszországban, Litvániában és Lengyelországban
valósítják meg a partnerek.





A projekt fő gondolata a felnőttek és idősek társadalmi, kulturális és LLL-
aktiválásával kapcsolatos tapasztalatcsere az amatőr kórusban való
énekléssel.

A célcsoportot az idősek és a generációk közötti kórusok amatőr
kórusvezetői és kóruskoordinátorok alkotják: 4 karnagy vagy kórusvezető,
4 kóruskoordinátor.

A köztes csoportot a kórustagok alkotják: körülbelül 80 fő.

A projekt eredményei:

• Tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok cseréje nemzetközi találkozók
és videokonferenciák során;

• Az online közvetített zárókoncert megvalósítása 2022 áprilisában;

• A generációk közötti amatőr kórusokkal, idősekből és felnőttekből álló
kórusokkal való munka legjobb gyakorlatainak és módszereinek
összegyűjtése és kidolgozása brosúra formájában.

Partners:VIA CULTURAE Foundation (Poland) – coordinator of the project,  DANTE - Ustanova za obrazovanje odraslih

(Croatia), DISORA - Društvo za izobraževanje in socialni razvoj (Slovenia), NHE - Nevelők Háza Egyesület (Hungary)





Az Egyesült Királyságban 2016 óta zajló Brexit-vita nyilvánvalóvá tette:
sok uniós polgár tájékozatlan arról, hogy mi az EU, mit csinál, és hogyan
születnek az EU-ban a döntések.

A 28 uniós tagállam közül sokban növekszik a bizalmatlanság
a nemzetközi együttműködés gondolatával szemben, és a nacionalista
doktrínákhoz való folyamodás, a populizmus pedig mindenhol
problémává vált. Az úgynevezett euroszkepticizmus különösen elterjedt,
nem utolsósorban a kevésbé iskolázottak körében.

A Have Your Say projektben innovatív oktatási tevékenységeket
dolgozunk ki alacsonyan képzett felnőttek számára, hogy segítsük őket
az EU-val kapcsolatos attitűdjeik átértékelésében a reflexió, a diskurzus
és a tényeken alapuló gondolkodás folyamatában, amelyet aktivizáló,
kommunikatív, örömteli és inspiráló módon valósítunk meg.

Az új módszerek 7 partnerországban 8 kísérleti projektben tesztelünk.

Partnerországok: Németország, Spanyolország, Svédország, Olaszország, Egyesült Királyság,
Franciaország, Magyarország.





A projekt fő célja a megváltozott munkaképességű
emberek elsődleges munkaerőpiacra való
visszailleszkedésének megkönnyítése.

A projekt fő eredménye egy, a partnerség
munkanyelvén és a Core-Relief konzorcium
6 nyelvén megírt tanterv, amelyet a partnerség
érintettjei és más partnerek használhatnak.

A CoRe-Relief hat országból (Belgium, Magyarország, Szlovákia,
Finnország, Litvánia, Spanyolország) hét partner együttműködésében
összesen 26 hónapig tart.



ACE-Trainer



Az idősgondozási ágazatban dolgozó szociális gondozók magas
színvonalú képzése iránti társadalmi igény az EU-ban folyamatosan
növekszik. Az ACE projekt ezt az igényt igyekezett kielégíteni (2014-
1-CZ01-KA202-002058), 2017-ben fejeződött be.

A projekt fő eredménye egy innovatív idősgondozói képzési rendszer
(SSW Course).

A tanfolyam tananyagát a partnerség munkanyelvén (EN) és az ACE
konzorciumi tagok öt nyelvén (CZ, DE, HU, IT, LT) fejlesztették ki.

Az SSW-tanfolyam intenzív kihasználása és a kapcsolódó ACE-termékekben rejlő
lehetőségek az együttműködés folytatásához vezettek, új partnerség jött létre:
az ACE partnerség eredeti tagjai maradtak (ACZ a Cseh Köztársaságból és PLIS
Olaszországból), és három új tag csatlakozott (ITINKLAS Litvániából, NHE
Magyarországról és NBH Németországból).





A projekt célja az önfoglalkoztatás mint a gazdasági és
társadalmi működés modelljének népszerűsítése a felnőttek
körében egy internetes kommunikációs oktatási eszköz,
jelen esetben egy telefonos és számítógépes játék
segítségével.

A játéknak 6 nyelvi változata és a célcsoportoknak
megfelelő moduljai lesznek.

A célcsoport azonosított igényei a projektben részt vevő
szervezetektől kapott elemzésen alapulnak.

Partnerországok: Spanyolország, Magyarország, Szlovénia, Németország, Lengyelország



LOCAL ADULT EDUCATION POLICY

HELYI FELNŐTTKÉPZÉSI POLITIKÁK



Partnerek: Szlovákia, Spanyolország, Olaszország, Románia, Magyarország

Sok kis lépés vezet egy nagy változás előkészítéséhez

LEAP - Helyi Felnőttképzési Politikák projekt mottója

Fő célja, hogy hozzájáruljon az Európai Unióban a felnőttkorú lakosság
15% -os részvételének eléréséhez a felnőttkori tanulásban, az Európa
2020 stratégiában meghatározottak szerint.

Ehhez fejleszteni kell a felnőttoktatásra vonatkozó politikákat.

A LEAP projekt segítségével cél, hogy a helyi hatóságok:

1) Megértsék, és értékeljék a felnőttképzés fontosságát;

2) Felkészüljenek a helyi felnőttoktatási politika  (és / vagy készség)
kidolgozására.



Köszönöm a figyelmet!

www.ckh.hu

https://www.facebook.com/ckhpecs

http://www.ckh.hu
http://www.ckh.hu

