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A PROJEKT CÉLJAI

ELSŐ TALÁLKOZÓ TRANIBAN

A Digital@dults.eu az Erasmus +
stratégiai partnerség nemzetközi
kezdeményezése az innovációra és a
bevált gyakorlatok cseréjére irányuló
együ működésre. A projekt célja az
európai szintű jó gyakorlatok terjesztése az oktatók képzése révén, akik
képesek lesznek digitális ismereteket
biztosítani, különösen a a munka
világában alkalmazo szociális
hálózatok segítségével a hátrányos
helyzetű felnő ek számára.

Traniban, Olaszországban került megrendezésre a projekt első koordinációs értekezlete 2018. december 2021.
Az első találkozónak köszönhetően a
partnereknek lehetőségük volt megismerni egymást, bemutatni szervezeteiket, többet megtudni Trani városáról, és természetesen véglegesíteni a
projekt munkatervét.

A projekt 7 szervezet együ működéséből áll Olaszország, Németország,
Spanyolország, Norvégia, Görögország, Magyarország és Szlovénia. A
projektnek a részeként minden
partner megtapasztalja, hogy európai
szomszédaik hogyan használják a
digitális kompetenciafejlesztő eszközöket saját gyakorlatukban.
A résztvevő felnő oktatási központok
és a különböző oktatási intézmények
részt vesznek egy európai know-how
átadásban a digitális tanítási és
tanulási megközelítések területén.

FONTOS
DÁTUMOK
Második nemzetközi projekt-találkozó
Schrobenhausen, Németország
2019. május 29-31.
Fogadó szervezet:
VHS Schrobenhausen

KÖZREMŰKÖDŐK
TÁJÉKOZTATÓJA
A partnerek mindegyike széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik, akiket célzo an fognak
tud proﬁtálni a projekt eredményeiből. A cél az,
hogy fontos kapcsolatokat alakítsunk ki az
érdekeltekkel, és növeljük bevonásukat a
projektbe.
Április és június közö tájékoztató rendezvények kerülnek megrendezésre az érdekeltek
számára minden résztvevő országban, hogy
megis-merjék a fejlesztés céljait, és konzultáljanak a projek ejlesztésről, a lehetséges első
lépésekről. A projektpartnerek lehetőség
szerint bevonják a hátrányos helyzetű felnő eket, és a felnő oktatás többi szereplőit a
fejlesztés teljesítménymérésébe, értékelve a
projektben vázolt előrehaladást és eredményeket.

A helyi önkormányzatok, a poli kai döntéshozók és más érdekelt felek felfedezhe k a
„digital@dult.eu” projekt kiaknázásának lehetőségét, mint egy pozi v alterna vát a felnő ek
részvételének előmozdítására. Ezzel jelentősen
hozzájárulnak a helyi társadalmi és gazdasági
kohézióhoz, különösen a projekt terüle
képzési eseményei révén. A projekt terjesztési
és hasznosítási stratégiája egy világos tervet ír le
arról, hogyan érhető el minden azonosíto
célcsoport és érdekelt fél.
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