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A kurzus célja
tanulás eredmények, kompetenciák terén
az andragógus hallgatók
ismerjék meg:
- a különböző nemzetközi felnőttképzési rendszereket.
legyenek alkalmasak:
-

rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni az andragógia új és összetett problémáival,
az andragógia mélyebb összefüggéseinek megértéséhez szükséges információ-források
felkutatására, a társtudományok eredményeinek értelmezésére és felhasználására.

rendelkezzenek az
-

előítélet-mentesség,
objektivitás, képességével.

Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek:
- előadások meghallgatása és aktív részvétel, megbeszélés, vita
- kiselőadás megtartása vetített és egyéb segédeszközökkel, kérdés-válasz, e-learning felület
kialakítása, e-learninges olvasmányok biztosítása, e-learninges interaktív fórumok használata
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A kurzus tartalmai, témakörei
I Nemzetközi felnőttképzési politikák és minták:
globális áttekintés. Japán, USA, Ausztrália, Dél-Afrika, Latin-Amerika
II. Országprofilok a felnőttoktatásban 2.– tudásmélyítés, rendszerfelállítás.
III. Tematikus megközelítés 2.– a felnőttoktatás társadalmi célcsoportjai korunkban. Idősügy,
bevándorlók, kisebbségek, multikulturalitás.
IV. A munkaerőpiac és a felnőttoktatás 2.

Kötelező irodalom, források:
- Japán: http://prof.mt.tama.hosei.ac.jp/~yarai/JDGMCON6/CSOsREPfinalen.pdf
- U.S.A. : http://www2.ed.gov/about/offices/list/ovae/index.html
- Ausztrália: https://ala.asn.au/
- Dél-Afrika: http://www.abet.co.za/about.html
- Latin-Amerika: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/regional-data-collection-adulted-lac.aspx

Értékelés , a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele:
- a fent megadott tematika órán ismertetett anyagából és a fenti kötelező irodalomból a félév
közben megtartott, elfogadott minőségű (beleértve a nyelvhelyességet) vetítettképes
felnőttoktatási ország-profil vagy tematikus kiselőadás.
- értékelés 1 (elégtelen), 2 (elégséges), 3 (közepes), 4 (jó), 5 (jeles) érdemjegyekkel
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