
Magyar nyelvű összefoglaló 

 

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület az Észak-Alföldi régió meghatározó felnőttképzési célú civil 

szervezete. Egyesületünk oktatási és kulturális területen dolgozó szakemberek szakmai 

továbbképzésével és álláskereső, pályakezdő fiatalok képzésével foglalkozik. A felnőttképzés, a 

kultúra és a pályázatírás, projektmenedzsment területén 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk. 

Az Egyesület stratégiai céljai között szerepel, hogy meglévő nemzetközi kapcsolati hálóját bővítse az 

állami, civil és vállalati szektorban. 

 

A life long learning szemlélet elterjesztésében kifejtett tevékenységünk nemzetközi tapasztalatokkal 

való megerősítéséhez járul hozzá jelen projekt megvalósítása. Ennek keretében külföldi szervezetekkel 

történő együttműködések révén olyan szervezeteket, jó gyakorlatokat ismerhetünk meg, amelyek 

ráirányítják a lakosság figyelmét a tanulás és ismeretszerzés fontosságára nem csak a tankötelezettség 

végégig, hanem egész életen át. Ennek nemzetközi szinten jó példája a Felnőtt tanulási fesztivál vagy a 

felnőtt tanulók hete, amely Európa szerte nagy népszerűségnek örvend, hazánkban azonban kevés 

figyelmet kap. A szakmai tanulmányutak kiterjednek az országok kulturális (építészet, hagyományok, 

környezeti értékek, életminőség) megismerésére is, ezzel járulva hozzá a kulturális sokszínűség 

megismeréséhez és megéléséhez. 

 

Egyesületünk felnőttképzéseiben évente átlagosan 35-40 felnőttoktató kapcsolódik be. Stratégiai 

célunk oktatóink módszertani fejlesztése és idegennyelvi kompetenciáinak megerősítése is. Mindezen 

szervezeti stratégiai célok eléréséhez járul hozzá a jelenlegi pályázat. A pályázat keretében 3 darab 5 

napos tanulmányutat tervezünk, amelyben Egyesületünk felnőttoktatásba bekapcsolódó munkatársai 

vesznek részt, utazásonként 2-2 fő. A kiutazók mindegyike felsőfokú végzettséggel és több éves 

szakmai gyakorlattal rendelkezik a felnőttképzés terén. A fogadószervezetek kiválasztásának fő 

szempontja volt a szervezetek felnőtt tanulás népszerűsítéséhez kapcsolódó gyakorlata. 

 

A projekt 2017.09.01-2018.10.31. között zajlik, amely során az alábbi ütemezést tervezzük: 

2017. 09-10. hó Egyesült Királyság (fogadóintézmény: National Learning and Work Institute, 

Leicester)   

2018. 05-06. hó Ausztria (fogadóintézmény: Department for Adult and Continuing Education Institute 

of Educational Sciences, University Graz) 

2018. 09-10. hó Hollandia (fogadóintézmény: Utrecht University Department of Educational Sciences) 

 

A pályázat céljai a job shadowing tevékenység által: 

- Nemzetközi kapcsolatépítés, együttműködések kezdeményezése Anglia és Hollandia felnőttképzéssel 

foglalkozó intézményeivel 

- Innovatív és korszerű felnőttképzési intézmény kialakítása a szakmai tanulmányutak tapasztalatait 

felhasználva 

- megismerni a felnőtt tanulási fesztivál programjait, szervezési sajátosságait, célcsoportját, marketing 

tevékenységét, a partnerország jó gyakorlatait 

- kölcsönösen adaptálni a megszerzett ismereteket a pályázó szervezet és a partnerszervezet körében a 

felnőttkori tanulást népszerűsítő programok megismerése által 

- fejlődik munkatársaink idegennyelvi készsége és interkulturális kompetenciája 

 

Az egyéves projekt eredményeként bővül a nemzetközi együttműködőink köre, a tapasztalatcsere által 

továbbfejlődik felnőttképzési szakmai munkák minősége, eredményessége. Felnőttoktatóink 

elkötelezettsége, szakmai ambíciója és motivációja megerősödik. 

 

A tanulmányutakon szerzett tapasztalatokat és eredményeket széles célcsoport körében (oktatóink, 

oktatási szakemberek, felnőtt tanulóink, hazai partnereink, szakmai szervezetek) terjesztjük a szakmai 

beszámolók által. A projekt eredménykommunikációját műhelybeszélgetések, honlapok, publikációk, 

oktatási konferenciák, nyomtatott kiadványok keretében biztosítjuk. 

  



Angol nyelvű összefoglaló 

 

KultúrÁsz Public Benefit Association is a civil organisation specialised in adult training, with a 

prominent role in the North Hungarian region. The association specialises in the further professional 

education and training of professionals in the fields of education and culture as well as in the 

education and training of career starters and young people looking for a job. We have 10 years’ 

professional experience in adult training, culture, proposal writing and project management. The 

Association’s strategic goals include enhancing its current international relations network in the 

public, civil and corporate sectors.  

 

Current project helps us to strenghthen our lifelong learning activities with the gained international 

experiences. In the framework of this project we can meet international organizations and good 

practices through our international cooperations, which advise the public’s attention to the importance 

of learning and gaining knowledge not until the end of the compulsory schooling, but lifelong. The 

festival of adult learning or the adult learners’ week could be a good example for this on the 

international level, which has a great popularity in Europe, however receives little attention in our 

country. 

The study tours are to furthermore cover familiarisation with the culture of the host countries 

(architecture, traditions, environmental values, quality of life), thereby fostering knowledge about and 

experience of cultural diversity. 

 

Every year there is an average of 35-40 adult tutors joining our adult trainings. Our strategic goals also 

include methodological and foreign language skills development for our tutors. The current tender is 

meant to serve the attainment of all these strategic organisational goals. In the framework of the 

project, we are planning the implementation of 3 study tours (5 days/study tour). The adult education 

staff of our association participating on these study tours, 2 people per trip. All participants are to have 

a higher education degree and several years’ professional experience in adult training. The main 

selection criteria in the case of host organizations was their practice gained in popularizing adult 

learning. 

 

The project is to be implemented between 01-09- 2017 and 31-10-2018, with the following planned 

schedule: 

Sept/Oct, 2017, UK (host partner organisation: National Learning and Work Institute) 

May/June 2018, Austria (host partner organisation: Department for Adult and Continuing Education 

Institute of Educational Sciences, University Graz) 

Sept/Oct,, 2018, Netherlands (host partner organisation: Norwegian University of Science and 

Technology) 

 

Through the activity of job shadowing, tender objectives are: 

International networking; initiating cooperation with adult training institutions in UK and 

Netherlands; 

Establishing an innovative and state-of-the-art adult training institution using the experience of 

the study tours; 

Obtain information about the programs of adult educational festivals, organizational 

characteristics, target groups, marketing activities and good practices of the partner countries. 

Mutually adapt the gained knowledge in the circle of the Applicant and partner organizations 

by understanding the programs to promote adult learning. 

Developing our colleagues’ foreign language skills and intercultural awareness. 

 

As results of the one-year project, the range of our international cooperating partners is to broaden 

and, through the experience, the quality and efficiency of our professional activity in adult training is 

to further improve. Furthermore, the commitment, professional ambitions and motivations of our adult 

tutors are to be enhanced.  

 



The experience and achievements gained at the study tours are to be disseminated to a broad target 

group (our tutors, education experts, our adult students, domestic partners, professional organisations) 

by way of professional reports. The communication of the project results is to be ensured within the 

framework of workshop discussions, websites, publications, educational conferences and printed 

publications 

 


