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Des pre DIE ş i DVV International

Institutul German pentru Educația Adulților – Centrul Leibniz pentru învățarea pe tot parcursul vieții (DIE)
este finantat de guvernul federal si statele federale. Acesta efectuează cercetări în domeniul predării și învățării la
adulți, a instituțiilor și programelor de formare continuă, precum și a contextului politic și instituțional al învățării pe
tot parcursul vieții.
Cercetările și elaborările în cadrul DIE acoperă mai multe aspecte de maximă relevanță socială, cum ar fi: Cum pot sistemele de educație continuă să sporească participarea adulților și să dezvolte competențele acestora, pentru a reduce
diferențele sociale? Cum pot fi organizate și administrate eficient, din perspectivă pedagogică, instituțiile de educație
continuă? Cum pot fi adaptate programele de educatie continuă pentru a satisface nevoile și cerințele beneficiarilor?
Cum se realizează predarea, învățarea și activitatea de consiliere în cadrul Educației Adulților și educației continue?
Cum pot serviciile noastre științifice să sprijine și să faciliteze activitățile de cercetare?

DIE
• efectuează aplicații relevante și cercetări fundamentale,
• asigură transferul de cunoștințe și infrastructură pentru cercetare,
• dezvoltă concepte inovatoare pentru participanți,
• și face recomandări părților interesate, la nivel național și internațional, privind politicile de educație continuă.
Cercetările institutului și serviciile sale, bazate pe cercetare, sprijină atât dezvoltarea științei privind educația continuă,
cât și a practicilor și politicilor în domeniul Educației Adulților. Serviciile DIE sunt dezvoltate în cadrul a două departamente: Centrul de Cercetare și Dezvoltare (FEZ) și Centrul de Date și Informare (DIZ). FEZ oferă orientarea spre aplicarea practică a cercetărilor și elaborărilor fundamentale. DIZ oferă posibilitatea de cercetare, furnizând infrastructura
și transferul de cunoștințe prin publicații, baze de date și relații publice în general.
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DIE stabilește contacte între părțile interesate de domeniul educației continue, la nivel național și internațional, reprezentând, prin urmare, contactul interdisciplinar activ, central în acest domeniu. Aceasta este o sarcină esențială,
bazată pe natura multistratificată a domeniului educației continue din Germania (și mai mult decât atât, a celui
internațional).

DVV International este Institutul pentru Cooperare Internațională a Asociației Germane pentru Educația
Adulților (Deutscher Volkshochschul-Verband e. V.)
DVV reprezinta interesele a aproximativ 920 de Centre pentru Educația Adulților (Volkshochschulen) și a asociațiilor
lor la nivel de land, fiind cel mai mare furnizor de educație complementară în Germania.
Ca organizație profesională lider în domeniul Educației Adulților și a cooperării pentru dezvoltare, DVV International
s-a angajat să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții, făcând aceasta mai bine de 45 de ani. DVV International oferă
sprijin la nivel mondial pentru crearea și dezvoltarea unor structuri durabile pentru educația tinerilor și adulților.
DVV este un partener profesionist în dialogul cu populația locală. Pentru a realiza aceasta, organizația cooperează cu
peste 200 de societăți civile, guverne și parteneri din sfera academică în mai mult de 30 de tari din Africa, Asia, America Latină și Europa. Oficiile naționale și regionale ale DVV edifică cooperarea locală și regională și asigură calitatea și
eficiența acțiunii lor în țările partenere. Munca lor se concentrează pe alfabetizare / literație și educația de bază, formarea profesională, învățarea globală și interculturală, educația pentru mediu și dezvoltare durabilă, migrație și integrare,
munca refugiaților, educația pentru sănătate, prevenirea conflictelor și educația pentru democrație.
DVV International își finanțează activitatea sa din fondurile donatorilor privați și instituționali. În acord cu asociațiile
naționale, regionale și globale de Educația Adulților, DVV International promoveaza activitatea de lobby și advocacy
pentru dreptul omului la educație și învățarea pe tot parcursul vieții. În scopul acesta, DVV se orientează spre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), programul global Educație pentru Toți (EPT) și Conferința Mondială UNESCO
privind Educația Adulților (CONFINTEA). DVV International sprijină schimbul european și global de informații și de
expertiză prin intermediul unor conferințe, seminarii și publicații.

