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Comp-Up
FELNŐT TEK MOTIVÁL ÁSA 
AZ AL APKOMPETENCIÁK 
FEJLESZTÉSÉRE

Mi is a Comp-Up?
A COMP-UP egy európai Erasmus + projekt, amelynek célja azon felnőttképzési 
szakemberek (AEP) kompetenciáinak frissítése, akik alacsony képzettségű felnőtt 
tanulókat támogatnak az írás-olvasás, a számolás és a digitális készségek fejlesz-
tésének folyamatában. Sőt, a COMP-UP projekt lehetőséget kínál a felnőttképzési 
szakemberek számára e célcsoport motivációjának fenntartására, már sikeresen 
megvalósított projektek összegyűjtése által.

Mit szeretnénk megvalósítani a két éves projekt  
futamideje alatt?

Válaszolni a PIAAC felmérésében felismert és kiemelt igényekre, ami azt mutatja, 
hogy 70 millió európai küzd az alapvető olvasási és írási, számolási és a digitális 
eszközhasználathoz szükséges készséges hiányával a mindennapi életben...
… A COMP-UP projektben ezért a következőket tűztük ki célul (mindez elérhető 
olasz, német, lengyel, román, magyar, spanyol, svéd nyelveken) az alábbiak szerint: 

	COMP-UP eszközgyűjtemény - amely már kidolgo-
zott európai és nemzeti projekteket, eszközöket és 
módszertant tartalmaz, a motiváció és alap készsé-
gek értékelése területén

	COMP-UP képzési tanterv - kompetenciák bizto-
sítása felnőttképzők számára a hatékony képzési, 
irányítási és motivációs stratégiák kidolgozására az 
alacsonyan képzett felnőtt tanulókkal történő mun-
kájuk, valamint a készségértékelési eszközök hasz-
nálatához az írástudás, a számolás és a digitális 
kompetenciák értékelésének területén

	COMP-UP Online platform - az összes kidolgozott 
anyagot és megállapítást tartalmazza

	COMP-UP motivációs eszközkészlet - gyakorlati 
forrás a felnőttképzők számára a motivációs műhe-
lyek megvalósításáról az alacsonyan képzett felnőtt 
tanulók számára.
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A kifejlesztett COMP-UP anyagok, amelyek elsősorban az alacsony képzettségű 
felnőttekkel dolgozó felnőttképzési szakemberek munkáját hivatottak elősegíteni  
(eszközgyűjtemény, képzési tanterv, webinári könyvtár, motivációs eszközgyűjte-
mény) elérhetőek lesznek a projekt weboldalán.

Felnőttképzési szakember vagyok,  
hol találok további információkat?

További információt a tevékenységeinkről és a fejlesztéseink-
ről a  honlapunkon https://comp-up.erasmus.site/# valamint a 
projekt Facebook oldán talál. Abban az esetben, ha közvetlenül 
szeretne részt venni a projektben, esetleg felhasználná annak 
eredményeit munkája során, ne habozzon kapcsolatba lépni helyi 
partnereinkkel, mivel 2021 végén népszerűsítő események kere-
tében mutatjuk majd be a kifejlesztett anyagokat, ahová várjuk 
szeretettel!

Helyszínek
Firenze, Graz, Almeria, Kristianstad, Csíkszereda, Rzeszów

Mennyibe fog ez kerülni nekem?
Az Európai Bizottságtól, az ERASMUS + program keretében ka-
pott finanszírozásnak köszönhetően minden projekt termék min-
den érdekelt fél számára ingyenesen elérhető.

Mi történt mostanáig?
A konzorciumnak megvolt az első két ülése, és az Eszközgyűjteményt már végle-
gesítették. A partnerek azon dolgoznak, hogy az Eszköztár fordításait befejezzék, 
valamint a képzési tanterv moduljait fejlesztik, amelyek elérhetővé válnak 2020 
október végére. Figyelje híreinket, folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket az 
újdonságokról!


