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eADULTS
intercambio de boas práticas na promoção da educação de
adultos através de plataformas eletrónicas.

SAIBA MAIS EM :
www.eadults.eu

O projeto eADULTS já começou

Os parceiros Narodno Chitalishte Badeshte Sega 2006, More
Mosaic, the University of Salamanca, Rosto Solidário,
Regionalne Centrum Wolontariatu, BBYR SL, S.A.F.E. Projects
eJoint participarma na reunião de lançamento online.
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eADULTS LANÇA UM QUESTIONÁRIO
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Este questionário permitirá
a partilha entre os parceiros
dos resultados obtidos com
os grupos-alvo. Além disso,
o questionário serviu ainda
como veículo de partilha
dos métodos e plataformas
eletrónicas mais eficazes no
domínio da educação virtual
de adultos.
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