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A projekt célkitűzése

A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak és módszereinek könnyen hozzáférhetővé 

tétele mindenki számára, különös tekintettel a tanulási nehézségekkel küzdőknek és az 

értelmi fogyatékossággal élőknek. A projekt az Európai Unió EuropAid finanszírozási 

keretéből valósul meg.

Cél: a globális tanulás módszer segítségével a fogyatékossággal élők társadalmi 

integrációja, valamint állampolgári részvétel, véleménynyilvánítás és információkhoz való 

hozzáférés biztosítása a számukra.

A projekt átfogó céljai:

 A nemzetközi fejlesztésről és a Millenniumi Fejlesztési Célokról alkotott uniós 

közvélemény formálása

 A globális tanulás elérhetővé tétele speciális célcsoportok számára 

A projekt specifikus céljai:

 A globális társadalom és az értelmi fogyatékossággal élők benne játszott szerepének, 

felelősségének és életviteli kihívásainak tudatosítása és megértése

 A tanulási nehézségekkel és értelmi fogyatékossággal élők szerepének erősítése a 

globális igazságosság, az emberi jogok és a fenntartható életmód témáiban
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 Globális nevelés tananyagok fejlesztése és elérhetővé tétele fogyatékossággal élők 

számára

A projekt célcsoportja:

 Értelmi fogyatékossággal élő fiatalok (16+) és fiatal felnőttek

 Tanulási nehézséggel küzdő fiatalok (16+) és fiatal felnőttek 

 Fiatalok és fiatal felnőttek

 Fogyatékossággal élőkkel foglalkozó szakértők, pedagógusok, családtagok, 

családsegítők, szociális szakemberek

 Globális neveléssel foglalkozó szakértők, pedagógusok, ifjúsági munkások, 

önkéntesek

 Érintettek: döntéshozók, vállalkozók, média, civil szervezeti és intézményi 

munkatársak

A projekt keretében a speciális igényű csoportokkal közösen célzott MFC-ok

 Tudatos fogyasztásra és életvitelre nevelés

 Esélyegyenlőség tudatosítása

 Egészség- és szexuális nevelés

A Globális nevelésről (Development Education)

A globális nevelés a globális felelősségvállalást és szolidaritást erősítő kompetenciák 
fejlesztése. A globális Észak és Dél közötti egyenlőtlenségek felismerésével és a 
globális folyamatok megértésével egy igazságosabb, tudatosabb és felelősebb 
hozzáállás és ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztését célozza. Cél a nyitott, 
kritikus szemlélet, a másokra való érzékenység és az aktív társadalmi részvétel 
segítségével egy fenntarthatóbb globális társadalom elérése. A globális nevelés alapját 
képezik az ENSZ által kikiáltott Millenniumi Fejlesztési Célok.

A Milleniumi Fejlesztési Célokról (MDGs)

2000-ben 189 ENSZ-tagállam kötelezte el magát amellett, hogy 2015-ig: 1. Véget 
vetnek a súlyos szegénységnek és éhínségnek, 2. Megvalósítják a mindenkire 
kiterjedő alapfokú oktatást, 3. Előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget és segítik a 
nők felemelkedését, 4. Csökkentik a gyermekhalandóságot, 5. Javítják az anyai 
egészségügyet, 6. Küzdenek a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen, 7. 
Biztosítják a környezeti fenntarthatóságot, 8. A fejlesztés érdekében globális 
partnerséget építenek ki
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 Környezetvédelem és fenntarthatóság

 Interkulturális nevelés, nemzetközi partnerség és aktív szerepvállalás a közéletben

Tevékenységek a projektben

1. Értelmi fogyatékossággal élőket bevonó fókuszcsoport találkozók megvalósítása 

minden országban, melynek köszönhetően a tanulói műhelyek kialakítása az igényekhez 

alkalmazkodva valósul meg (2013. június)

2. Az érintettek (stakeholders) bevonása és meglévő jó gyakorlatok feltérképezése: 

speciális célcsoporttal, globális neveléssel foglalkozó szervezetek, intézmények, érzékeny 

cégek, szakmabeliek, családtagok becsatornázása (2013. szeptember-október)

3. Tanulói műhelyek megvalósítása (2013. október - 2015. június) – globális nevelés 

integrált csoportban

4. Hozzáférhető globális nevelés tananyagok előállítása és tesztelése, Oktatói Útmutató 

készítése (2014. május – 2015. április)

5. Hatásvizsgálat: Életvitel kérdőívek kitöltése fogyatékossággal élők által, egyedi globális 

„Ujjlenyomat”-ok készítése, Érintetti kérdőívek kitöltése érintettek (stakleholder) által

6. Többállomásos „roadshow” Brüsszelbe, Ifjúsági találkozó és egyeztetés az Európai 

Parlament képviselőivel és a fogyatékossággal élők által előállított nyilatkozat átadása

7. Zárókonferencia Bolognában a fogyatékkal élő fiatalok részvételével az EASPD 

szervezésében

9. Nemzetközi kommunikáció akadálymentesen elérhető honlap, online felmérések, 

szóróanyagok, hírlevelek

Várt eredmények

 Tanulási nehézségekkel küzdő és értelmi fogyatékos fiatalok globális nevelési 

módszertana magyarul, angolul, olaszul, finnül

 Szemléletformáló tananyagok, melyek a Millenniumi Fejlesztési Célok globális 

állampolgársággal és fenntartható életvitellel kapcsolatos kihívásait összesítik

 Globális nevelési Oktatói útmutató négy nyelven

 A speciális igényű tanulókkal foglalkozó szakemberek (tanárok, fejlesztő 

pedagógusok, gondozók, családtagok) fejlesztése és érzékenyítése a célcsoport globális 

témák iránti véleményformálására
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 A speciális igényű állampolgárok esélyegyenlőségének elismerése az EU-ban, 

bekapcsolásuk a globális társadalmi  kihívásokról szóló kérdések megvitatásába

Partnerek

Az öt országból érkező projektpartnerek oktatással, globális tanulással vagy értelmi 

fogyatékossággal, és tanulási nehézséggel élők segítésével foglalkoznak.

Egyesült Királyság

 Learning Disability Wales (projekt koordinátor) 

http://www.learningdisabilitywales.org.uk/

 CYFANFYD http://www.cyfanfyd.org.uk/

Olaszország

 COSPE http://www.cospe.it/cospe/old/index.php

 Associazione Italiana Assistenza Spastici Provincia di Bologna Onlus

http://www.aiasbo.it/

Finnország

 FAIDD http://www.kehitysvammaliitto.fi/in-english/homepage/

Belgium

 European Association of Service Providers for Persons with Disabilities EASPD

(Európai projekt kommunikáció) http://www.easpd.eu/

Magyarország

 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

(ÉFOÉSZ) http://www.efoesz.hu/

 Cromo Alapítvány http://wwwcromo.hu
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Magyarországi megvalósítók

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének

(ÉFOÉSZ) célja az értelmi fogyatékossággal élők érdekvédelme, a cselekvőképtelenség 

fogalmának eltörlése, önálló életvitelük feltételeinek megteremtése, társadalmi 

elfogadottságuk növelése, mindennapi életükben való segítségnyújtás. Az érdekvédelmi 

tevékenységen, a jogi tanácsadáson túl az ÉFOÉSZ különböző szolgáltatásokat nyújt 

célcsoportja számára: támogató szolgálatot működtet, lakóotthont és napközi otthont tart 

fenn, szabadidős programokat szervez.

A Cromo Alapítvány missziójával és célkitűzéseivel összhangban négy speciális 

tevékenységi és szolgáltatási csoportra fókuszál: az állampolgári részvételt erősíti és 

népszerűsíti Magyarországon és Közép-Kelet Európában (1); a civil, állami és egyházi 

szervezetek, intézmények működési hatékonyságát fejleszti szervezetfejlesztés és 

készségfejlesztő képzéseken keresztül (2); közösségi kezdeményezések létrejöttét 

támogatja (3); valamint előmozdítja a hátrányos helyzetű állampolgárok (fogyatékkal élők, 

álláskeresők, idősek, munkaerőpiacra visszatérő anyák) esélyegyenlőségét egy sokszínű 

befogadó társadalom megszilárdításáért (4).

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. 

Ez az ismertető a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem 

tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.


