
                                                                                 
 

Beszámoló 

Nagy Enikő 

ERASMUS+ KA1 mobilitási programban szereplő 

ICT supported tools and methods for the integration of disadvantaged citizens through adult 

education képzésről 

2018.09.11.-2018.09.15. 

Udine, Olaszország 

 

A TREBAG Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft. sikeres pályázatot nyújtott be az 

Európai Unió ERASMUS+ KA1 programjába az „ICT supported tools and methods for the 

integration of disadvantaged citizens through adult education” (IICA) címmel. 

Ennek a projektnek a keretében tanáraink 4 alkalommal juthattak el külföldi 

partnerintézményink valamelyikébe, hogy ott egy továbbképzésen vehessenek részt. 

Ennek a sorozatnak a második állomása volt az olaszországi Udine városában az Universita 

delle Libereta felnőttoktatási központba tett látogatásunk. Az intézménnyel a Trebag Kft nek 

már korábban is volt kapcsolata, számos felnőttoktatási programot és projektet valósítottunk 

meg együtt. Elsősorban az idősödők oktatásában voltak közös programjaink, korábban az 

idősek egészségmegőrzése, szociális integrációja kapcsán online anyagokat is fejlesztettünk a 

két intézmény tanári csapatával.  

Az udinei felnőttoktatási intézménynek kiterjedt helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi 

kapcsolatrendszere van, de ezek mellett mindennapos tevékenységének fő gerincét a helyben 

és a régióban élő tanulók oktatása teszi ki. A képzéseik egy része hagyományos osztálytermi 

oktatás, de a mobilitásukban korlátozott, vagy távolabb élő tanulóiknak e-learning oktatást is 

kínálnak. Látogatásunk célja elsősorban ezen rendszer működésének a megfigyelése volt. A 

távoktatás fő eszközeként a moodle rendszerét használták. Képzésünk 5 napja alatt az alábbi 

ismeretekkel gazdagodtunk:  

 A felnőttoktatás elmélete és gyakorlata 

 A felnőttoktatás története, főbb irányzatok 

 A felnőttoktatás az olaszországi rendszerben 

 A felnőttoktatás az ULE ban 

 Felnőttoktatás az osztályteremben és online 

 A moodle felépítése, rendszere, alapelemei 

 A moodle-ba építhető online eszközök 

 Hot potatoes alkalmazás elemeinek használata 

 Ezen elemek beépítése a moodle be 

 Hálózatépítés helyi és regionális szolgáltatókkal 

 Hálózatépítés tanárokkal 

 Részvétel konferencián 



                                                                                 
 

Noha már a pályázatírás idején egyeztettünk a fogadó intézménnyel a továbbképzés várható 

tartalmáról, pár héttel az indulás előtt újra elkezdődtek a megbeszélések a konkrét programot 

illetően. A szervezők megküldtek számunkra minden hasznos információt, és mivel 

képzésünkbe szerették volna beintegrálni a hasonló témában rendezett konferenciájukat, mely 

a helyi tanárok elérhetősége miatt hétvégére esett, engedélyt kértünk a magyar nemzeti irodától, 

hogy az ötnapos képzésünk két napja szombatra illetve vasárnapra essen. Az engedélyt 

megkaptuk, így nem lehetett akadálya a komplex program megtervezésének. Továbbképzés, 

intézményi látogatások, találkozó regionális vezetőkkel, tanártovábbképző konferencia, 

kulturális programok- izgalmasnak tűnt a programtervezet.  

Így hát várakozással teli tekintettünk az utazás és a továbbképzés elébe. 

A képzés első napján fogadtak minket az intézmény munkatársai. Továbbképzésünkről a 

szervezőkön túl két IT szakértő gondoskodott. Ők voltak a felelősek az intézményben a 

számítógépes oktatásokért, a moodle rendszer működtetéséért, és rendszergazdai feladatokat is 

elláttak. Az ő eligazításukkal töltöttük a képzés nagy részét, a moodle rendszer alapvető 

működésének megismerésén túl a moodle rendszerébe integrálható web2.0 eszközök közül több 

használatát is kipróbálhattuk.   

A képzés lezárásaként egy kétnapos konferencián vehettünk részt, melyen az olasz intézmény 

tanárai mellett más külföldi felnőttoktatási intézmény tanárai is részt vettek. A konferencián a 

felnőttoktatási kérdések IT megoldásai voltak fókuszban, s ezzel kapcsolatban tapasztalatcsere 

és információcsere is zajlott a résztvevők között. 

A komoly szakmai tartalmakon túl házigazdáink szociális programokról is gondoskodtak. 

Városnézéseink során megismerkedhettünk Udine, Cividale, Palmanova, Grado és Aquileia 

nevezetességeivel és kapcsolatot létesíthettünk a városok döntéshozóival is.  

Úgy gondolom, hogy minden olyan ismeretet/képességet/készséget elsajátítottunk (legalább 

alapszinten) azalatt az öt nap alatt, amire előzetesen számítottunk. 

A legfontosabbak ezek voltak: 

 Tanulói csoportok kezelése tanulói hálózatban 

 Online tanulási felületek kezelése 

 Kreativitás technikák elsajátítása IKT applikációkon keresztül 

 Új médiahasználat elméletben és gyakorlatban 

Ezeket az új ismereteket mindenképp fel fogjuk tudni használni későbbi munkánk során, illetve 

munkatársainknak is igyekszünk majd átadni munkatársainknak és tanulóinknak. 

Véleményem szerint összességében elmondható, hogy nagyon hasznos és jó hangulatú 

képzésen vehettünk részt. Sok új kapcsolattal, jó élménnyel és sok hasznos tudással gazdagodva 

térhettünk haza a mindennapi munka világába.  

 

 

 



                                                                                 
 

 

 

  

   

 


