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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. 

A projekt keretében elutaztunk Aarhus-ba (Dánia), ahol részt vettünk egy ötnapos 

továbbképzésen, melyet a SOSU College munkatársai szerveztek és tartottak. A kurzus során 

új digitális didaktikai eszközöket ismertünk meg és használtunk a gyakorlatban. 

A tanfolyam fő témái a következők voltak: 

 iPad a pedagógiai és didaktikai munka eszközeként 

 iPad alkalmazások (Explain Everything, iMovie, Documents, Green Screen, Stop 

Motion stb.) használata az oktatásban 

 IKT-alapú tananyag készítése 

 Mozgókép készítése oktatási anyagokhoz. 

A gyakorlatorientált képzés során az egyetem oktatói megismertettek minket az iPad 

filmkészítéshez és egyben oktatáshoz használt legfőbb alkalmazásaival, majd egy kiadott 

feladat során ezen alkalmazásokat gyakorolni is tudtuk. 

 

 

 



                                                                                 

 

A kurzus első napján megismertük a SOSU College azon oktatóit, akik a héten minket 

tanítottak, valamint az Erasmus programok egyetemi koordinátorát, aki egy beszélgetés 

keretében ismertette az iskola oktatási módszertanát és a kurzus tematikáját. Kérésére 

elmondtuk, hogy mi mit várunk a kurzustól, és milyen módon tudjuk majd hasznosítani munkák 

során a tanultakat. Az egyetem épülete – amin szintén körbevezettek minket - rendkívül 

modern, IKT és egyéb taneszközökkel jól felszerelt, barátságos és sportolási lehetőséget is 

biztosít.  

A számunkra is megtanított iPad applikációk az egyetemen a képzési módszertan szerves részét 

képezik. Ezeken keresztül történik a diákok számonkérése is, mindez úgy valósítható meg, hogy 

minden az egyetemen tanuló diák használatra kap egy iPad-et, amit a képzés befejeztével 

visszaad. Ez az újfajta és rendkívül kreatív oktatási módszer felkeltette az érdeklődésünket, 

ugyanakkor, ebben a formában, a magyar oktatási viszonyok közé átültethetetlen. 

Első nap mi is megkaptuk a „saját” iPad-ünket, melyen be is mutatták nekünk az Explain 

Everything nevű programot. Másnap további, filmkészítéshez szükséges applikációkkal 

ismerkedtünk meg, melyeket egyenként ki is próbáltunk. Ezután azt a feladatot kaptuk, hogy a 

megtanult applikációk segítségével készítsünk filmet, melyben bemutatunk 6 kulturális vagy 

egyéb különbséget a dánok és a magyarok között. A filmen egy „álhírnek” is szerepelnie kell, 

továbbá meg kell jeleníteni néhány kapott tárgyat is (egy rózsaszín paróka, egy szerszám, egy 

duplo kocka, egy műanyag fogsor).  

 

A tervezésre, a felvételekre és a vágásra összesen két napunk volt. Kollégámmal közösen 

dolgoztunk egy filmen, a dán oktatók rendelkezésre álltak kérdés vagy probléma esetén.  



                                                                                 

 

 

A végleges, három és fél perces alkotást pénteken levetítettük oktatóinknak, akik nagyon meg 

voltak vele elégedve. 

 

A kurzus az előzetes várakozásainkat messze felülmúlta: nem számítottunk rá, hogy ennyi, 

számunkra ismeretlen programot fogunk megtanulni a gyakorlatban is használni, és képesek 

leszünk egy olyan rövidfilm önálló elkészítésére, mely felvett anyagot és animációs elemeket 

is tartalmaz. 

A kurzus során a következő kompetenciákat sikerült fejlesztenünk - többek között: 

- Új, modern technikák/eszközök megismerése a tananyagfejlesztés területén 

- Filmkészítés alapjainak az elsajátítása 

- Digitális tartalmak létrehozása újszerű módon 

- Hogyan kell kezelni a szerepek megváltozását – diákok tanítanak és tananyagot 

készítenek (a tanár, mint coach). 

   


