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Transznacionális ACE-Trainer partnerségünk célja, hogy magasabb szintre emelje a felsőoktatási 
szektorban a szakképzés minőségét. Örömünkre szolgál, hogy a 2021-es év végétől jelentős 
előrelépésekről számolhatunk be céljaink elérése felé: 

Az oktatók szakmai fejlesztése 
Tisztában vagyunk azzal, hogy a tanulási tartalom szolgáltatásának minősége rendkívül fontos a 

felsőoktatási szektorban dolgozó szociális munkások szakképzésében. 2021 júniusa és novembere 

között összesen 23 tréner vett részt különböző workshopokon, amelyek a szociális munkások 

szakképzése terén a résztvevők szakmai fejlődésére koncentráltak. A műhelycsapatok a következő 

idősgondozás területét érintő munkatémákra összpontosítottak: 

 Az idősgondozás fogalma 

• Az idősek táplálkozási igényei 

• Minőségi mobilitástervezés idősek számára 

• Szociális szolgáltató hálózatok fejlesztése idősek 

számára 

• Társadalmi térelemzési módszerek 

• Önkéntesség az idősek szolgálatában 

• Útmutató és tanácsadás a segédeszközök használatához 

• Intelligens segítőtechnológiák alkalmazása idősek 

számára 

• Asszisztált életviteli megoldások idősek számára 

A workshopok eddig Vilniusban (Litvánia), Herzogenrathban (Németország) és Pécsett (Magyarország) 

zajlottak. 2022-ben további két workshopon veszünk részt Livornóban (Olaszország) és Prágában 

(Csehország). 

 

A képzési tartalom minőségének javítása 
Természetesen a minőségi képzés elképzelhetetlen jó tanulási tartalom nélkül. Ennek érdekében 
korábban (2014 és 2017 között) egy átfogó, moduláris Senior Service Worker (SSW) tanfolyamot 
dolgoztunk ki, 240 tanórás időtartammal, amelynek célja, hogy szilárd alapot nyújtson az idősek 
szociális ellátásában végzett munkához. A műhelymunkáink írásos eredményei az SSW tanfolyam 
tananyagainak továbbfejlesztését szolgálják. Minden műhelyből kiválasztjuk, kidolgozzuk és elmentjük 
a legjobb képzési eszközöket és/vagy módszereket, amelyek végül kiterjesztik az SSW Course képzési 
program portfólióját. 

 
Az SSW Course hasznosításának 

támogatása  

Itt lép be a képbe az Ön szervezete! Amikor az ACE-

Trainer projekttel kapcsolatos munkánk 2022 

novemberében befejeződik, a továbbfejlesztett SSW 

Course program elérhető lesz az ACE-Trainer 

weboldalán, valamint az Erasmus+ és az EPALE 

platformokon, amelyet ingyenesen használhatnak a 

szenior szolgáltatásban érdekelt felek. Szeretettel várjuk 

a képzési program ingyenes igénybevételére.
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Kik vagyunk mi? 

 

  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Prágában, Csehországban található ACZ az egész életen át 
tartó tanulás szakképzési központja 2004 óta felnőttképzést. 
Contact: Karel Vyhnal, e-mail: vyhnal@aczprace.cz 
Web page: https://www.acz-kurzy.cz/ 
 

 

A magyarországi Nevelők Háza Egyesület Pécsett egy közösségi 
házat vezet és számos hazai és külfödi projektben dolgozik a helyi 
civil szervezetekkel együttműködve.  
Contact: Csilla Anna Vincze, email: csilla.vincze@ckh.hu 
Web page: https://www.ckh.hu/ 
 
A Nell-Breuning-Haus kompetenciaközpont egy kortárs oktatási, 
találkozó- és konferenciaközpont, amely a németországi Aacheni 
egyházmegye közösségét és vendégeit szolgálja. 
Contact: Kristina Hamm, email: kristina.hamm@nbh.de 
Web page: http://www.nbh.de/  
 
A Vilniusban, Litvániában működő Initiatives Network Association 
(ITINKLAS) célja a közös társadalmi tapasztalatok hálózatainak 
fejlesztése, megteremtve a feltételeket a kreatív és aktív 
társadalom kialakulásához. 
Contact: Danguole Boguseviciene, email: 
danguole.sdm@gmail.com 
Web page: https://www.itinklas.lt 
 
A Provincia di Livorno Sviluppo (Livornóban, Olaszországban) 
széleskörű tapasztalattal rendelkezik pl. a társadalmi 
befogadásról, a nemek közötti egyenlőségről, a helyi 
foglalkoztatási stratégiákról vagy a transznacionális 
együttműködésről. Küldetése a helyi, fenntartható fejlődés, 
kutatás és képzés szempontjából hasznos politikák megvalósítása. 
Contact: Maria Giovanna Lotti, email: 
mg.lotti@provincia.livorno.it 
Web page: http://www.plis.it/ 
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