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ACTE project

Stratēģiskā partnerība
pieaugušo izglītībā

Projekta galvenais mērķis

Gaidāmie rezultāti

Ietekme uz saņēmējiem

ACTE galvenais mērķis ir labākās prakses
apmaiņa AKTĪVĀS PILSOŅU IZGLĪTĪBAS
jomā.
Iegūtās zināšanas tiks nodotas tālāk
ieinteresētajām personām visās partnervalstīs,
izstrādājot projekta rezultātu. Iemaņas
pilsonības jomā ES uzskata par vienu no
astoņām mūžizglītības pamatprasmēm, kas,
tāpat kā arī pārējās, veicina nodarbinātību,
personības piepildījumu, veselību, līdzdalību
sabiedriskajā dzīvē un individuālo sociālo
iekļaušanu.
Ieteikumā pilsonības prasmes definētas kā
spēja rīkoties kā atbildīgiem pilsoņiem un
pilnībā piedalīties sabiedriskajā un sociālajā
dzīvē, pamatojoties uz izpratni par sociālajiem,
ekonomiskajiem, tiesiskajiem un politiskajiem
pamatprincipiem un koncepcijām, kā arī globālo
attīstību un ilgtspēju. Pilsonības izglītību,
izmantojot inovatīvas metodoloģijas un
digitālos rīkus, var iekļaut dažādās apmācības
programmās, un tā var būt noderīga, lai
veicinātu aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē,
kā arī iekļaušanu, jo tā ir transversāla
kompetence, kas nepieciešama, lai kļūtu par
aktīviem un informētiem pilsoņiem, kas spēj
dalīties kopīgās vērtībās un pozitīvi rīkoties
savā starpā.
Partneri apzinās, cik svarīgi ir izglītot aktīvu
pilsonību, tas ne tikai skar jauniešus, bet gan
visas vecuma grupas, jo tas gan jauniešiem, gan
pieaugušajiem palīdz izprast spriedzi un
attīstīt kritisko domāšanu, attīstīt savu
individualitāti un sabiedrības atbildību,
iesaistīties vietējās kopienās un demokrātijā
visos līmeņos.

Intensīvas labās prakses apmaiņas darba rezultāti
tiks publicēti e-grāmatas formā, un to izplatīs
iesaistītie partneri. Tajā būs apkopota visa
analizētā labā prakse un metodika, partneru
veiktie pētījumi un ieguldījums, angļu valodā un
partneru valsts valodās.

Galvenās mērķauditorija ir: skolotāji, pasniedzēji,
sociālie darbinieki, kas iesaistīti pieaugušo apmācībā
un / vai sociāli neaizsargāto grupu atbalstīšanā. Viņi
būs tiešie ACTE rezultātu saņēmēji katrā valstī, lai
varētu izmantot tos savā ierastajā darbā.

Tā kā mūsu mērķis ir radīt noderīgu rīku gan
skolotājiem, gan apmācību centriem un personām,
kas iesaistītas dažādās pieaugušo izglītības jomās,
tad mēs sagaidām daudz (bezmaksas) lejupielādes.

- vairāk motivēti dalībai sabiedriskajā / sociālajā
dzīvē vietējā / valsts līmenī;
- vairāk apzināties savas tiesības un to, kā tās tiek
izmantotas;
- vairāk motivēti iesaistīties pastāvīgās formālās vai
neformālās izglītības programmās.

Partneri veicinās projekta rezultātu un produktu
izplatīšanu gan sešu valstu kontekstā, kas iesaistītas
Eiropas sadarbībā, gan tīklos un platformās, kas
dažādos veidos iesaistītas ES politikā.
Projekta rezultāti var palīdzēt citiem veicināt
neformālās pieaugušo izglītības iniciatīvas
līdzdalības un aktīvas pilsonības jomā, ko saprot arī
kā tiltus uz formālo izglītību; uz darba tirgu un
sociālo integrāciju.

Pateicoties projektam, viņi varētu kļūt:

Ietekme uz ieinteresētajām
personām
Iesaistītās ieinteresētās grupas ir:
- organizācijas, kas aktīvi veicina sociālo un
pilsonisko līdzdalību;
- skolas un citas izglītības iestādes;
- pedagoģijas un sociālo zinātņu pētnieki;
- vietējie, nacionālie un Eiropas politiķi.
Šīm grupām būs pozitīva ietekme uz
starpkultūras atvērtību un vēlmi apgūt labu UE
praksi, kā arī tiks motivēti izmantot e-grāmatu
saturu, sniedzot arī atgriezenisko saiti par
iespēju nodot to citās kultūrās un / vai
apmācības.

