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Az adatbázis anyagokat, forrásokat, bevált gyakorlatokat, cikkeket, eseteket, 
videókat integrál a globális állampolgárságról és az értelmi fogyatékossággal élő 
fiatal felnőttek polgári szerepvállalásáról az Európai Unióban. Különböző 
területeket tartalmaz , amelyek az emberi jogokkal, az Agenda 2030-val és a 
Fenntartható Fejlődési Célokkal, az éghajlatváltozással, a nemek közötti 
egyenlőséggel és a békés és tisztességes környezet kialakításával foglalkoznak.

Az adatbázis személyre szabott tanulási utat kínál a felhasználóknak, hogy többet 
tanuljanak meg konkrét témákról, vagy fejlesszék a globális állampolgári 
készségeiket és ismereteiket, ami lehetővé teszi számukra, hogy növeljék 
állampolgári elkötelezettségüket, így a hatás várhatóan jelentős lesz, mivel a 
felhasználók képesek lesznek elérni a megfelelő célokat. Az általuk preferált 
stratégia azonnali eredménnyel.



An interview 
with Jonathan 
Hames, the 
world's most 
innovative 
person.

A Kézikönyv keretét abban a meggyőződésben alakították ki, hogy a történelmileg 
elhallgatott polgárok egy csoportjának megszólaltatása megváltoztathatja a 
történelem menetét, és elősegítheti minden ember részvételét mindenféle 
megkülönböztetés nélkül.

A Kézikönyv egy alapvető tanulási kézikönyv és útmutató a személyzet tagjainak és 
oktatóinak, hogy az értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőtteket arra neveljék, hogy 
aktív polgárokká és hozzájuk hasonló fiatal felnőttek kortárs támogatóivá váljanak. 
Ez egy híd lesz, amely a globális polgárság és a polgári szerepvállalás terén 
anyagokat és forrásokat visz át az értelmi fogyatékos felnőtt tanulók valóságába. 
Ennélfogva számos érdekelt fél, például nemzeti és helyi intézmények és civil 
szervezetek/szolgáltatók használhatják majd a Kézikönyvet azáltal, hogy 
állampolgársággal kapcsolatos képzést biztosítanak értelmi fogyatékos fiatal 
felnőttek számára.

A nagyon könnyen olvasható és érthető, de tartalomban gazdag kézikönyv, a 
Kézikönyv alapvető eszköz, amely egy sor tanulási modul megtervezését
tartalmazza, amely egy sor „tablettából” áll (cikkek, videók, esetelemzések, bevált 
gyakorlatok, tananyagok és önértékelési tesztek) a projekt témáiban (Emberi jogok, 
Agenda 2030 és Fenntartható Fejlődési Célok, Éghajlatváltozás, Nemek közötti 
egyenlőség és Békés és tisztességes környezet kialakítása).

Kézikönyv munkatársak és oktatók számára az értelmi fogyatékossággal 
élő fiatal felnőttek globális állampolgárságáról és civil szerepvállalásáról.



Az alkalmazottak és oktatók vegyes képzésének platformja: 
Módszertan és tartalom

A Moodle platform egy olyan intellektuális termék, amelyet azzal a céllal 
fejlesztettek ki, hogy támogassa az értelmi fogyatékkal élő fiatal felnőttek 
globális állampolgárságáról és civil szerepvállalásáról szóló, a munkatársak és 
oktatók számára szervezett képzési tevékenységet. A képzési rész a Kézikönyv a 
globális állampolgárságról és az állampolgári elkötelezettségről című 
kiadványon alapul.

A résztvevők online tanulmányozhatják a képzési modulokat, amelyek 
kombinálhatók személyes munkával a hatékony készségfejlesztés érdekében. A 
résztvevők közötti kapcsolat alapvető fontosságú a jó gyakorlatok és a 
különböző kifejlesztett eredmények felhasználási módjainak megosztásához.
Az online platform interaktív, és videoleckéket, videókat, tájékoztató anyagokat, 
önértékelő teszteket, cikkeket, bevált gyakorlatokat, adatbázist és egyéb 
kapcsolódó Open Education Resources (OER) kiegészítő kiegészítő forrásokat 
tartalmaz a témában, és bátorítja a különböző országokból érkező résztvevőket. 
partnerség a tudás és tapasztalatcsere érdekében.

Ez az innovatív és lebilincselő online platform 5 fő részre oszlik, amelyek 
megfelelnek a moduláris képzési és projekt kézikönyvnek.


