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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. Szeretnénk 

nemzetközi felnőttképzési, tananyagfejlesztési és kutatási projekteket indítani a jövőben a 

bővülő tapasztalataink által. 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 három darab 5 napos 

szakmai tanulmányutat tervezünk, amelyben Egyesületünk felnőttoktatói vesznek részt, 

utazásonként 2-2 fő. A kiutazók mindegyike felsőfokú végzettséggel és több éves szakmai 

gyakorlattal rendelkezik a felnőttképzés terén. Az országok és a fogadószervezetek 

kiválasztását a szervezetek felnőttképzési tevékenysége és referenciái határozták meg. 

A projekt 2015.07.01-2016.06.30. között zajlik, amely során az alábbi ütemezést 

tervezzük: 

2015. 07-08. hó Románia (fogadóintézmény: MÜTF Educational Centre)  

2015. 10-11. hó Franciaország (fogadóintézmény: Groupe de Recherche et d’Etude sur les 

Métiers et les Transformations Sociales) 

2016. 05-06. hó Skócia (fogadóintézmény: University of Glasgow (Centre for Research and 

Development in Adult and Lifelong Learning) 

A tanulmányutak keretében megismerjük az adott ország oktatásának és 

felnőttképzésének főbb jellemzőit (pl. intézményrendszer, felnőttképzés támogatottsága, 

képzés típusai, jogi környezet stb.), a fogadóintézmény felnőttképzési tevékenységét (pl. 

képzései, célcsoportok, humánerőforrás) és adaptálható jó gyakorlatait. A szakmai 

tanulmányutak kiemelt célja az, hogy a meglátogatott országokban az elektronikus 

felnőttképzési szolgáltatások rendszerét és az online tananyag kidolgozás lehetőségeit, 

módszereit megismerjük, és tapasztalatcsere valósuljon meg ebben. A szakmai 

tanulmányutak kiterjednek az országok kulturális (építészet, hagyományok, környezeti 

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

megismeréséhez és megéléséhez. 
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A pályázat céljai a job shadowing tevékenység által: 

- Nemzetközi kapcsolatépítés, együttműködések kezdeményezése Románia, Skócia, 

Franciaország felnőttképzéssel foglalkozó intézményeivel 

- Innovatív és korszerű felnőttképzési intézmény kialakítása a szakmai tanulmányutak 

tapasztalatait felhasználva 

- Jó gyakorlatok megismerése, adaptálása annak érdekében, hogy a szervezet 

felnőttképzési gyakorlatát fejleszteni tudjuk és a munkatársaink folyamatos módszertani 

megújulásához is hozzájáruljunk ezáltal. 

- Online felnőttképzési szolgáltatások és online tananyagok készítésében nemzetközi 

tapasztalathoz jussunk, hogy mindezeket a jövőben ki tudjuk alakítani hazánkban is 

- Munkatársainak idegennyelvi képességeinek és interkulturális tudatosságának fejlesztése 

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. 
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Project summary  

Title of project: Felnőttképzési jó gyakorlatok nyomában a KultúrÁsz Egyesület 

Number of project: 15/KA1AE/3360 

 

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. Using our 

broadening experience, we wish to launch international adult training, curriculum 

development and research projects in future. 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. Within the framework of the 

tender we plan to implement three 5-day professional study tours for our Association’s 

adult tutors, with 2 tutors participating in each tour respectively. All participants are to 

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

The host countries and organisations are to be selected based on the adult training 

activities and references of the organisations.  

The project is to be implemented between 01-07- 2015 and 30-06-2016, with the following 

planned schedule: 

July/Aug, 2015, Romania (host partner organisation: MÜTF Educational Centre) 

Oct/Nov, 2015, France (host partner organisation: Groupe de Recherche et d’Etude sur les 

Métiers et les Transformations Sociales) 

May/June 2016, Scotland (host partner organisation: University of Glasgow (Centre for 

Research and Development in Adult and Lifelong Learning) 

Within the framework of the study tours participants are to learn about the major 

characteristics of education and adult training in the country concerned (e.g. institutional 

system, support for adult training, types of training, legal environment, etc.), the adult 

training activities of the host organisation (e.g. trainings, target groups, human resources) 

as well as the adaptable good practices. The priority objectives of the professional study 

tours are to get to know about the system of online adult training services as well as the 

opportunities for and methods of developing online curricula in the countries visited and 

implement experience exchange in these fields. The study tours are to furthermore cover 

familiarisation with the culture of the host countries (architecture, traditions, 
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environmental values, quality of life), thereby fostering knowledge about and experience 

of cultural diversity. 

 

Through the activity of job shadowing, tender objectives are: 

- International networking; initiating cooperation with adult training institutions in 

Romania, Scotland and France; 

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

experience  of the study tours; 

- Familiarising with and adapting good practices with the view to develop the organisation’s 

adult training practice and thereby contribute to the unceasing methodological renewal of 

our  

colleagues; 

- Getting access to international experience on online adult training services and curricula 

with the view to establish these in Hungary in future; 

- 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. 

 


