
                                                                                                                                                 

 

 

De TALES – Digitális Felnőttoktatás EU bővítési történetek segítségével 

Más kultúrák megismerésével jól erősíthetőek az európai integrációs folyamatok. Ezt a lehetőséget 
pedig minden korosztály számára lehetővé kell tenni, beleértve a kevésbé képzett felnőtteket, az 
idősebb generációt, illetve az olyan munkavállalókat is, akik valószínűleg nem találkoznak a 
felnőttoktatás lehetőségeivel. Ebből az alapgondolatból született meg a DeTALES címmel indított 
Grundtvig multilaterális projekt, amely ugyanakkor az Európai Unió bővítésének hatásaira kíván 
koncentrálni, különös tekintettel az újabban csatlakozott tagállamokra, azok integrációjára, illetve 
arra, hogy a bővítési tárgyalásokat folytató országoknak milyen elvárásaik vannak a következő 
témákban: 
- határnyitás, mobilitás 
- európai munkaerőpiac 
- európai kulturális identitás, illetve különbségek az új és régi tagállamok között. 

A DeTALES project három régi tagállamból (Olaszország, Németország, Egyesült Királyság), 
három újabb belépő országból (Litvánia, Magyarország, Bulgária), illetve Törökországból felnőtt 
tanulókat kíván összekapcsolni egy aktív tanulási folyamat segítségével, amelyben az olcsó digitális 
technikának köszönhetően történeteket tudnak megosztani egymással (digitális történetmesélés). 

A DeTALES céljai: 
- olyan oktatási anyagok létrehozása, amelyek az európai bővítés témájával kapcsolatos tudásanyag 
átadásának segítségével támogatják a különböző EU tagállamok felnőtt tanulóinak közeledését  
- digitális készségek fejlesztése 
- civil kompetenciák felélesztése 
- ösztönözni az EU tagállamok polgárai közötti interkulturális párbeszédet 
- ösztönözni a felnőtt tanulókat az oktatási anyagok önálló használatára  
- ösztönözni a hátrányos helyzetű felnőtteket az egész életen át tartó tanulási folyamatban való 
részvételre 

Tevékenységek 
Egy Digitális Történetmesélés (DT) oktatási kézikönyv megjelentetése a projekt 
partnerországainak anyanyelvén „Miként használjuk az eszközöket: útmutató a szerzőknek és 
oktatóknak” címmel, a DT módszerének használatáról, legfőképpen az európai témára fókuszálva.  
Képzés Törökországban, minden partnerország 3-3 oktatója részvételével, akik később 3 kijelölt 
fókuszcsoporton keresztül átadják szaktudásukat országonként 20 felnőtt tanulónak. 

Végtermékek 
- DT útmutató: „Miként használjuk az eszközöket: útmutató a szerzőknek és oktatóknak” 
- Európai DT fórum 
- EU útikönyv 

Tervek 
Egy informális oktatási módszer (a DT) a formális oktatásba és más országokba való elterjesztése. 

A projekt honlapja: www.detales.net (fejlesztés alatt) 

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, 
és az Európai Bizottság nem tehetõ felelõssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. 
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