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Általános célkitűzés 

 

Felnőttoktatási Jövő Fórum lehetőségeket teremt a cserekapcsolatokra, a párbeszédre és 

együttműködésre Közép - Európa különböző országainak felnőttoktatói között.  A hálózat nyitott 

minden az élethosszig tartó tanulás, a felnőttkorit tanulás és a felnőttoktatás iránt 

érdeklődő szervezet és személy számára. 

  

Miért Jövő Fórum Hálózat? 

 

Az utóbbi évtizedek tapasztalata bebizonyította, hogy az ifjúsági és felnőttoktatási közösségek Európa 

szívének az országaiban nagyon sok közös sajátossággal rendelkeznek. Kiemelkedő és régi 

hagyományokra visszatekintő intézmények működnek, a megközelítések és az újítás szelleme közös 

hagyományunk.  A legtöbb országban a struktúrák, a keretek és a kihívások is hasonlóak.  Ez magába 

foglalja a közösségi alapú felnőttkori tanulási központok létét, a legtöbb országban a jogi szabályozást, 

és azt a tudatosságot, amely közjónak tekinti az ifjúsági és felnőttoktatást, amely nem csak a 

szakképzésre korlátozódik.   

Mindezen hátterek mellett, természetszerűvé vált egy megalapozott hálózat létrehozása. Szükségtelen 

kijelenteni, hogy a Jövő Fórumnak nincsenek korlátozásai sem az országok, vagy régiók, sem az 

intézmények tekintetében.  A képviselők egész Európából és azon túl is meghívottak, hogy megosszák 

velünk elgondolásaikat és szakértelmüket. 

 

Mit ajánl a Jövő Fórum? 

 

Mindenekelőtt a Jövő Fórum teret és lehetőségeket ajánl: egy jól megalapozott keret alapján a Jövő 

Fórum évi konferenciái lehetőséget biztosítanak  egy nyitott és eredményközpontú párbeszédre a  

felnőttoktatásban, az oktatási tervezők és kutatási szakemberek között. Különleges lehetőség, a 

legfrissebb európai és azon túli fejleményekről folytatott  eszmecserére és információcserére, továbbá 

arra, hogy a résztvevők megosszák a tapasztalataikat és hangsúlyozzák a felnőttoktatási ellátók 

fontosságát a nemzeti és európai hatóságok előtt.   A konferenciára mindig más országban és 

helyszínen kerül sor, amely azt célozza, hogy egy kreatív színteret biztosítson a felnőttkori tanulás és 

felnőttoktatás innovatív módszereinek cseréjéhez.  A tervek között szerepel továbbá, hogy 

kifejlesszenek más cserelehetőségeket is, beleértve a közös projekteket, publikációkat, adatbázis 

létrehozását és a szociális média használatát.  

 

Kikből áll a Jövő Fórum? 

 

Az Osztrák Népfőiskolai Szövetség kezdeményezésére (VÖV) a Jövő Fórum egy olyan hálózat, amely 

a felnőttoktatással foglalkozó egyesületek szakértelmét egyesíti Dániából, Németországból, 

Magyarországról, Hollandiából, Olaszországból ( Észak-Tirol) Szlovákiából és Szlovéniából. A 

hálózat partnere az Európai Felnőttoktatási Szövetség (EAEA). A koordináció fő szerve a Nemzetközi 

Tanácsadó Testület, amely rendszeresen találkozik. 



   

Szlovén Felnőttoktatási Intézet 

Dán Felnőttoktatási Társaság  

A Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete ( DVV International)  

Európai Felnőttoktatási Szövetség (EAEA)  

Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT)  

Dél-Tiroli Népfőiskolai Szövetség, Olaszország 

Tanulás az életért. A Nemzetközi Felnőttoktatás Holland Platformja 

Felnőttoktatási Intézmények Egyesülete a Szlovák Köztársaságban (AIVD) 

Az Osztrák Felnőttoktatási Központok Szövetsége (VÖV)  

 

  

 


