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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 2017-ben.
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. Olasz partnerünk fő tevékenysége a
helyi közösség felnőttoktatási tevékenysége, amelynek főleg hagyományos frontális oktatás
keretében történik, de e-learning lehetőséget is nyújtnak a régióban távolabb élők diákok
számára. A Moodle keretrendszert használják az e-learning képzéseikhez. Az e-learning tanári
csapata képzett tanárok, akik a célcsoport problémáival tisztában vannak, s tanulói igényeket
és lehetőségeket figyelembe véve alakítják ki az oktatási struktúrát. A mobilitási program során
a keretrendszerhez fűződő ismereteinket gyarapítottuk, új módszereket és gyakorlatokat
sajátítottunk el.
Az utazás előtt egyeztettünk a programról, amit egy konferencia zárt le, ahol lehetőségünk
nyílt tapasztalatinkat megosztani az olasz partner felnőtt tanulóival.
A képzésen az első három nap során főleg technikai és elméleti oktatás folyt. Legelőször is a
felnőttképzés történetével, irányaival, olaszországi hagyományaival ismerkedtünk meg.
Utána ITC fejlesztésünk került a központba. A képzésen 2 tanár segítette munkánkat, illetve
figyelte a haladásunkat. Több napon keresztül a Moodle felépítése, rendszere, alkalmazása volt
a fő téma, illetve a Moodle –be beépíthető elemek voltak terítéken. Személy szerint legjobban
a Hot Potato program fogott meg, azóta is használom ezt a képzések során. Az e-learning
képzésről kaptunk egy gyakorlati kézikönyvet, amely példákkal illusztrálva segíti egy kurzus
felépítését és a vezetésének tematikáját.

A három nap alatt sok olyan beépíthető elemet kipróbáltunk, amit a későbbiekben is
folyamatosan tudunk majd használni. A rendszerbe mind tanárként, mind diákként is be
tudtunk lépni, így az „érme két oldalát” is ki tudtuk próbálni.
Az ismeretek gyarapítása mellett lehetőségünk nyílt helyi és regionális döntéshozókkal is
találkozni, akik a szakmai programok mellett időt szakítottak a régió természeti szépségeinek
megmutatására is egy film segítségével, amit a World Heritage program támogatásával
készítettek.
A képzés utolsó két napja egy közös rendezvény / konferencia volt, ahol nemcsak a Libereta
tanári kara vett részt a tanulókkal, hanem érkeztek külföldről is meghívott szakértők, így
nemzetközi szinten volt lehetőség egymás nézeteinek megismerésre a felnőttoktatás területén.
A konferencia fókuszpontja az ITC eszközök alkalmazása a felnőttoktatásban volt.
A tervezett készségeket a továbbképzés alatt sikerrel elsajátítottuk, a kapott ismertek pedig
beépülnek a mindennapi munkánkba. A képzésen a hangulat végig kellemes, partneri volt.
Sok új élménnyel és tudással gazdagodtam, továbbá a szociális programok során olyan helyekre
jutottunk el, ami nagyon emlékezetes marad sokáig.

