
1 
 

=========================== Kisközösségek a vonalban ================================ 

Egyéni beszámoló 

Zilhai Erzsébet 

2015. augusztus 28. és 29. között vehettem részt egy Erasmus+ Mobilitási 

tevékenységben a Teleház mobilkatedra c. projekt keretében (Projekt azonosító: 

2015-1-HU01-KA104-013340). A küldő intézményem a szegedi Dél-alföldi 

Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, projektben részt vevő fogadó 

intézmény a kolozsvári Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania volt.  

A projekt keretében a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 

Egyesülete (Felnőttképzési engedély: E-000441/2014) engedélyeztetett képzési 

programot szervezett az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával 

„Teleház Katedra – Az okostelefon a kiválasztástól az ügyintézésig” (Képzési 

engedély szám: E-000441/2014/D001) témában tartottam 10 órás oktatást, mely 

2 elméleti és 8 gyakorlati jellegű órából állt. Az interneteléréshez használt 

vezeték nélküli hálózatot a rendezvény helyszíne, a Szabédi László Emlékház 

biztosította. 

A hallgatók száma korlátozott volt, legfeljebb tíz fő jelentkezését fogadták 

el, a jelentkezési sorrend alapján. Előzetesen elvárt ismeret a nyolcadik 

évfolyam elvégzése volt. A részvétel tárgyi feltétele: saját tulajdonú Android 

rendszerrel működő mobiltelefon és/vagy tablet. 

A képzés a Szabédi László Emlékházban, Romániában, Kolozsváron, Lázár 

u. 30. alatt zajlott, minden alkalommal 9 órától 15 óráig tartott. A jelentkezők 
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között volt egy idősebb úr, aki egyáltalán nem tudott a gyermekeitől kapott 

okostelefonjával bánni. Volt néhány középkorú, akik bátrabbak voltak ugyan, de 

nem használtak még érintőképernyős mobileszközt. Rajtuk kívül még fiatalok 

jelentkeztek a képzésre. Őket leginkább a biztonságos telefonhasználat, és a 

hasznos, izgalmas alkalmazások érdekelték. A képzés tematikája mindannyiuk 

számára szolgált érdekességgel, hiszen a következőket tartalmazta: 

1. Mi az okostelefon, phablet, tablet – definíciók, márkák, gyártók 

2. Visszatekintés az 1900-as évektől napjainkig 

3. Hogyan válasszak mobiltelefont, Első indítás 

4. Névjegyek importálása, exportálása, szerkesztése 

5. Mobilinternet beállítás, E-mail kliens beállítása 

6. Alkalmazások telepítése, biztonság 

7. Résztvevők felmerülő kérdéseinek megbeszélése 

A képzés célja volt, hogy tájékoztatást adjon és segítséget nyújtson a 

résztvevőknek az okostelefon vagy más mobileszköz kiválasztásában, majd 

megismertesse az okostelefon, tablet használatát a jelentkezőkkel, a készülék 

alapfunkcióin és alapalkalmazásain át egészen az alkalmazások haladó szintű 

felhasználásáig.  

Törekedtem arra, hogy okostelefonjaikat, mobil eszközeiket magabiztosan, 

biztonságosan tudják használni. Igyekeztem eloszlatni a jelentkezők esetleges 

aggályait a mobilügyintézéssel kapcsolatban. Próbáltam felmerülő kérdéseikre 

kielégítő válaszokat adni. Próbálkoztam az érdeklődők számára hasznos 

alkalmazásokat bemutatni. Megtanítottam nekik az alkalmazások önálló 

telepítését. Gyakoroltuk okostelefonjaikon, tableteiken a kapcsolattartást, a 

közösségi média használatát, médiatartalmak megtekintését, megosztását. 

Remélhetőleg a képzésen megszerzett tudás hozzájárul az olcsó, kockázatmentes 

és biztonságos kommunikációhoz, amely megkönnyíti a mindennapi munkát.  
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A tanfolyamot elvégzők tanúsítványt kaptak. A tanúsítvány kiállításának 

feltétele a képzés tananyagegységének sikeres teljesítése mellett az volt, hogy a 

hiányzás mértéke nem haladhatta meg a kontaktórák számának 10%-át. A 

feladatokban való aktív részvétel segítette a tervezett kompetenciák elsajátítását. 

Gyakorlati haszna volt számukra a képzésnek, hiszen a mobileszközt, amit a 

zsebükben, táskájukban mindig magukkal hordanak, már nem csak telefonként 

használják, hanem használati eszközzé vált a kezükben. 

Számomra új oktatási módszer volt, hogy minden résztvevő a saját 

okostelefonját, mobileszközét használta az „órán”, vezeték nélküli hálózaton 

keresztül érte el az internetet. Problémát okozott az első napon, hogy igen 

gyenge WI-FI-t tudott biztosítani az emlékház. Másnapra egy újabb router 

beiktatásával viszonylag elfogadható sebességű internetet sikerült szolgáltatni. 

A projektben való részt vételt a HU/01/2015/01115/HU számú mobilitási 

igazolványom igazolja. A projekt során javult az angol nyelvi készségem, 

fejlődött az IKT kompetenciám, fejlődött az előadói készségem, a vezetői 

készségem, mindemellett új kapcsolatokat építettem ki. Tudásomat bővítettem a 

mobileszközök gyakorlati használatával az oktatásban, a csoportos meetingeken. 

Érdekes volt más ország mobilszolgáltatóit, szolgáltatásait, készülékajánlatát 

megismerni.  
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============================ Kisközösségek a vonalban =============================== 

 

Egyéni beszámoló – Antal Attila 

 

2015. december 2. és 4. között az Erasmus KA1 projekt (Projekt azonosító: 2015-1-HU01-KA104-

013340) keretében tanulmányúton vettem részt 3 társammal Dániában a Telecenter Denmark 

meghívására. A tanulmányút nagy hatással volt rám, korábban nem jártam Dániában és külföldön is 

csak néhány alkalommal. A szervezett események elé nagy érdeklődéssel és várakozásokkal tekintettem. 

A küldő szervezet (Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete) égisze alatt a 

távügyintézés témakörében végzek oktatói, mentori munkát, de informatikusként és a közigazgatásban 

végzett munkám kapcsán is érdekesnek és tanulságosnak ígérkezett az út. 

Az út során angol nyelven folyt a kommunikáció, az élő nyelv használatával gyakorolni tudtam idegen 

nyelvtudásomat, találkozhattam a szakterületen használatos szakkifejezésekkel. Az élő kommunikáció 

felelevenítette a mindennapokban nem használt nyelvtudásomat, megmutatta, mennyire fontos a 

nyelvtudás, és látni, hogy a dán társadalom milyen nagy arányban beszél angolul vagy az angolon kívül 

egyéb idegen nyelvet is. A multikulturalitás teljesen másként működik egy olyan társadalomban, ahol 

nyelvi akadályai nincsenek az együttműködésnek.  

A programok során közelről megismerkedhettünk a dán közigazgatás egyik nagy vívmányával, az 

elektronikus ügyintézéssel. Dánia nagy fába vágta a fejszéjét azzal, hogy 2015 végére kitűzte célul, hogy 

teljesen elektronikus alapra helyezi a közigazgatását, a közszolgáltatásokat és az ügyfélszolgálati 

irodákat megszünteti országszerte. Egy 5 éves projekt keretében a hivatalokat, a gazdaság szereplőit és 

a civil társadalmat is felkészítették erre az új gondolkodásmódra, melyben a közoktatás és a felsőoktatás 

is segített. Ehhez szükség volt a nagyon erős és a lakosságot teljes átszövő dán civil társadalom hathatós 

együttműködésére az állami szervekkel.  

A felkészítés során külön stratégia szerint foglalkoztak az idősekkel, hajléktalanokkal, 

munkavállalókkal, diákokkal és a társadalom egyéb különböző igényű rétegeivel. Utunk során 

meglátogattunk ún. „activity center”-eket, ahol az idősek oktatása folyik, de betekinthettünk az egyetemi 

kutatók munkájába, találkozhattunk a „Digitalization Agency” (ez az állami szervezet felel és irányítja 

az elektronikus közigazgatásra történő átállást) munkatársaival, akik bemutatták a projekt lefutását és 
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megmutatták azt a kommunikációs szoftvert (Magyarországon Ügyfélkapu), amelyen a lakosság 

kommunikál a hatóságokkal. 

A tanulmányút során szervezett eseményeken (előadásokon, beszélgetéseken) feltehettük kérdéseinket, 

igyekeztünk olyan tapasztalatokat gyűjteni, melyeket a Magyarországon folyó hasonló folyamatokban 

is hasznosítani tudunk. A találkozások során beszéltük a magyarországi viszonyokról, mi hogyan állunk 

a digitalizációval. Beszéltünk a magyar közigazgatás felépítéséről, működéséről. 

Döbbenetes volt látni, hogy mennyire tudatosan és milyen széles körű együttműködésben halad Dánia 

a kitűzött cél irányába. És eredményesen. Ilyen eredményeket szívesen látnánk Magyarországon is, de 

amint megállapítottuk nálunk sokszor túl nagyok a kitűzött célok, egyszerre túl sokat akarunk 

megvalósítani rövid idő alatt, amire nincs még meg a fogadókészség vagy a felkészültség, ill. a kitűzött 

célok megvalósítási sorrendjével is problémák lehetnek. Szembeötlő volt, hogy Dánia a széleskörű 

társadalmi felkészítésre helyezte először hangsúlyt, Magyarországon az állami szervek és a hatóságok 

felvértezése az első. 

A digitalizáció folyamata alapvető hatással volt a dán közigazgatás felépítésére. Dániában is nagy szerep 

hárult az önkormányzatokra a közigazgatási feladatok ellátásában. A digitalizáció során azonban ezeket 

az állam vette át, így az önkormányzati rendszer újraszabásának is meg kellett történnie. A korábbi 500 

körüli számosságú önkormányzat 100-ra csökkent. Elsődleges feladatuk már nem a közigazgatás, hanem 

a területfejlesztés és a helyi gazdaság erősítése lett. Hasonló folyamatok Magyarországon is 

megfigyelhetőek. Dániában jelentős megtakarításokat értek el az új módszerekkel, jelentősen kevesebb 

papír, sokkal alacsonyabb postai költségek, kevesebb ügyintéző, nagyobb ügyviteli megbízhatóság. 

Nemzetgazdasági szinten ez jelentős megtakarítás, hatékonyság javulás. 

Dánia lezárta a digitalizáció első 5 éves szakaszát, melyben elsősorban a digitális kommunikációra 

fektették a hangsúlyt. A következő 5 éves időszak az ügyvitel elektronizálásáról fog szólni, melynek 

előkészületeiről hallhattunk néhány gondolatot. A cél, hogy az elektronikus kommunikáció mögött a 

hatóságok, állami szervek az ügyek feldolgozását a manuális ügyintézői munka felől az automatizált 

munkafolyamatok felé terheljék át. Ez a munka engem kiemelten érdekel, mivel Magyarországon 

szoftverfejlesztőként pont egy ilyen projekten dolgozunk munkatársaimmal. Szívesen térnék vissza dán 

kollégákhoz pár év múlva, hogy kicserélhessük a tapasztalatainkat. 

Az út során lehetőségünk volt a szervezett programokon felül szabadprogramokat is szervezni 

magunknak. Igyekeztünk a főváros nevezetességeivel megismerkedni. Látogatást ettünk Roskildében a 

Viking hajó múzeumban, amely egy nagy norvég-viking csatának állít emléket. Meglátogattuk a 

Carlsberg sörgyárat, mely ma már múzeum. Biciklivel egy rövidebb túrát tettünk a városban, érintettünk 

számos parkot és nevezetes épületeket és emlékműveket, szobrokat. Koppenhágában igen elterjedt a 

biciklizés és komoly infrastruktúra épült ki számukra. Dániában is ebben az időszakban már 

megkezdődik a karácsonyi felkészülés, sürgés-forgás. Ebben is belekóstolhattunk. Hallgattunk utcán 

éneklő kórusokat, utcazenészeket, körülnézhettünk a kirakodóvásárokban. 
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Összességében nagyon hasznos, tanulságos volt számomra ez az út. Negatívumként az időjárást tudom 

említeni. Bár enyhébb a tél, mint Magyarországon, de sokkal csapadékosabb, sokat esett az eső. Nehéz 

volt megbarátkozni azzal, hogy a nap csak délelőtt 8 után kezd felkelni és 9 körülre van világos, majd 4 

óra körül már sötétedik. Ehhez a dánok jól alkalmazkodtak, jelentős sörkultúra alakult ki, mely főleg a 

téli időszakban tölti tele a vendéglátó helyeket. A dán árszínvonal igen magas, nem a magyar turisták 

pénztárcájához mérhető. 

Köszönöm a lehetőséget, hogy egy számomra ilyen hasznos, érdekes és tanulságos tanulmányúton 

vehettem részt Koppenhágában, ahol a dán digitalizációs stratégiát és folyamatokat tanulmányozhattuk. 

A munkám során számos oktatást, bemutatót szoktam tartani. Az út tapasztalatait beépíthetem az 

előadásaimba, a hallgatóságnak be tudom mutatni a lehetőségeket és, hogy mivel jár, ha 

Magyarországon is erre az útra lépünk. 
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======================== Kisközösségek a vonalban ========================== 

 

Kárpáti Árpád egyéni beszámoló 

Teleház mobilkatedra projekt (Projekt azonosító: 2015-1-HU01-KA104-013340) 

 

Bemutatkozás: 

1977-ben születettem Pécset. Felsőfokú végzettségeim: Művelődési és felnőttképzési menedzser, 

ifjúsági és PR szakértő, 2014 óta a Nemzeti Művelődési Intézet vezető munkatársa vagyok, 2015. 

március 1. és 2016. június 30. között az intézmény szakmai igazgatója. Szakmai pályafutásomat a 

pécsváradi művelődési központban kezdtem, majd Pécsett és Baranya megyében voltam ifjúsági 

referens és szakmai vezető. 15 éve foglalkozom ifjúságsegítő tevékenységgel, közösségfejlesztéssel. 

Számos helyi, országos és nemzetközi projekt fűződik a nevemhez. Európai Uniós pályázatok 

előkészítésével, értékelésével és megvalósításával is foglalkoztam. Több hazai és nemzetközi 

támogatási rendszernek voltam előkészítője és döntéshozója. Felnőttoktatói tevékenységet 10 éve 

végzek mind ifjúságszakmai, mind kulturális területen iskolarendszeren belül és azon kívül is. 

 

A fogadó szervezet, a Telecentre- Danmark egy dán non-profit szervezet (NGO), amelynek központja 

Koppenhágában található. A fogadó szervezet képviselői nagyon kedvesen fogadtak, figyelmesek 

voltak és érdeklődőek. Őket is érdekelte a magyar küldöttség tagjainak tevékenysége.  

A fogadó szervezet részt vállalt a program szervezésében, az előadók leszervezésében. A helyi 

utazásban sokat segítettek, személyautóval hoztak, vittek több szervezethez. 

 

A projektben összességében minden rendben zajlott. Egyedüli kisebb probléma a koppenhágai 

szálláshelynél volt. Az ifjúsági szálló ugyan kiváló elhelyezkedésű volt a meglátogatott szervezetek 

szempontjából, azonban először egy alagsori sötét, zsúfolt szobát kaptunk. Ezt azonban rögtön tudtuk 

kezelni, a recepcióssal elcseréltük egy jobb adottságokkal rendelkező szobára. Mindezt a résztvevőkkel 

megoldottuk, a fogadó és küldő szervezete beavatkozását nem igényelte. 

 

Előzetes elvárásom volt, megismerni az IKT eszközök használatában és a digitális írástudás területén 

élenjáró Dánia országos stratégiáját, eddigi eredményeit, helyi gyakorlatait. Mindezekhez kapcsolódó 

kutatási eredményeket, felméréseket. Ezek az elvárások teljesültek, ismereteim bővültek. 

Előzetes terveim közt szerepelt az ottani felnőttképzési tevékenységek, jó példák megismerése, az 

ezekkel kapcsolatos tapasztalatcsere. Ezért külön élmény volt számomra az, hogy meglátogathattunk 

egy idősek otthonát, amely egy speciális közösségi tér is, többfajta foglalkoztató teremmel. Volt 

művészeti tevékenységet végző csoport és számítógépes terem is. Utóbbiban részt vehettünk egy 

időskorúaknak szervezett informatikai képzésen. A nyugdíjasok az internet használatát tanulták 

különböző feladatok megoldásával. Érdekessége volt a képzésnek, hogy az oktató mindig egy olyan 

személy, aki önkéntesen végzi tevékenységét és nagyobb tapasztalata van az adott témában. Ugyanezt 

az aktivitást tapasztaltuk az idősek közösségi házában az étkezőben is, ahol szintén önkéntesek látták 
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el a főzéshez, étkeztetéshez kapcsolódó feladatokat. Minden ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül, jó 

szándékkal segítik egymást az ott élők. 

Mindez pozitív motivációként hatott rám, egyrészt a szemléletmódom is változott, hiszen a Dániában 

élő emberek életmódja, mentalitása példaértékű volt számomra. Másrészt konkrét gyakorlati példákat 

is megismerhettem. 

 

A tanulmányút során lehetőség volt a meglátogatott szervezetek tagjaival történő konzultációra, 

tapasztalatcserére is. Bemutatták szervezetüket, tevékenységüket és elmondták egyéni véleményüket is 

a feltett kérdésekkel kapcsolatban. Közvetlenek és érdeklődőek voltak, ami nagyon szimpatikus volt 

számomra. 

 

Előzetes elvárásom volt, hogy együttműködési lehetőségeket alakítsak ki Dániában a hasonló területen 

tevékenykedő szakemberekkel, a civil és állami szférában egyaránt. Esetlegesen új projekteket 

kezdeményezzünk. Ez túlzott elvárásnak tűnt, mert az idő arra volt elegendő, hogy felvegyük a 

kapcsolatot a szervezetekkel és a konkrétabb együttműködés, az újabb kezdeményezések azok egy 

újabb találkozást, későbbi aktivitást igényelnek. 

 

A tanulmányút főként szemléletformáló hatással volt rám. Az ott eltöltött idő elegendő volt arra, hogy 

megtapasztalhattam a dánok életmódját, felfogását, mentalitását. Mindez nagyon tetszett és felkeltett az 

érdeklődésemet a további együttműködésekre is. A tanulmányút során szerzett tapasztalatok, ismeretek 

és ingerek motiváló erőként hatottak rám. 

 

A résztvevő szervezetek nemzetközi együttműködése már bevált kapcsolatokra épül, de 

elképzelhetőnek tartom, látom bennünk a nyitottságot újabb együttműködésekre is. 

A projektnek véleményem szerint olyan szemléletformáló hatása lehet hazánkban, amely konkrét 

gyakorlati, hétköznapi szinten is hozhat eredményeket. A nemzetközi szinten megtapasztalt digitális 

írástudás fejlesztésében, elterjesztésében van még elmaradásunk, így ezen a területen széleskörű 

összefogással, együttműködéssel, a már bevált módszerekkel, tapasztalatokkal tudunk eredményeket 

elérni.  

 

Megismerkedhettünk a Dán Digitális Stratégia 2010-2015. eddigi tapasztalataival. Az ezzel foglalkozó 

állami intézmény munkatársai bemutatták az eddigi hatásokat, konkrét kimutatásokat láthattunk és 

beszéltek a jövőre vonatkozó terveikről is. Érdekes volt számomra, hogy az állam ott úgy kommunikál 

az állampolgárokkal és úgy ösztönzi őket e-ügyintézésre, hogy gyakorlatilag minden állampolgár 

részére készít egy „állami” e-mail címet, amin keresztül tudják intézni ügyeiket, információkat tudnak 

továbbítani egymásnak. 

 

A roskilde-i egyetem oktatója olyan közvetlenül beszélt velünk és mutatta be kutatási területét, abban 

pedig a civil szervezetekkel megvalósuló együttműködésüket, hogy ebből egy külön 

projektkezdeményen is elkezdtem gondolkodni. Az egyetem környezete és működése is inspiráló 

hatással volt számomra. Szintén meghatározó élmény volt egy vidéki kistelepülés könyvtárának 

meglátogatása, ahol a hagyományos értékeket ötvözték a legmodernebb technikával és szemlélettel. 

Mind építészetileg, infrastruktúrában, mind pedig az ott dolgozó munkatársak szemléletében és 

munkamódszereiben egyaránt. 

 

További jó példaként említhetem a nyugdíjas klubot, amely régi, archív fénykép és videófilm 

felvételeket digitalizál. A legkülönbözőbb technikai eszközöket alkalmazzák az idős tagok, amelyeket 

maguk hoztak, gyűjtöttek össze. Ez a több évtizede tartó és meghatározó szabadidős tevékenység 
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kovácsolta össze a közösséget. Éppen amikor ott jártunk, akkor tartottak adventi ünnepséget és 

születésnapi köszöntést. 

 

A tanulmányút tapasztalatait megosztottam munkatársaimmal, több alkalommal szakmai 

munkacsoportokon, munkaértekezleten beszéltem a megszerzett tapasztataimról. Munkahelyem a 

Nemzeti Művelődési Intézet végez felnőttképzési tevékenységet, így számos jó példát tudtam mondani 

tevékenységünk fejlesztése érdekében, valamint a dánok nyitott szemléletmódját is tudtam 

népszerűsíteni. 



 

======================= Kisközösségek a vonalban ========================= 

   
 

 

 

Telecentre Danmark - Copenhagen - 2015. december 2-4. 

Takács Ágnes 
 

Résztvevők: 

 

Takács Ágnes (képzés fejlesztő, oktató, teleház menedzser képzés, irodavezető) 

Vajda Árpád, (oktató, teleház menedzser képzés) 

Kárpáti Árpád, oktató (idősödő korosztály) 

Antal Attila, oktató (távügyintézés) 

 

 

Az idősödő korosztály Internethasználatában Európában Magyarország sereghajtónak számít, 

Dánia élen jár, noha szervezetten önkéntes kortárscsoportokat ott sem képeznek, ezért is 

látogattunk oda a mobilitási projekt keretében (projekt azonosító: 2015-1-HU01-KA104-

013340). 

 

Dániai partnereink a mobilitás időszaka alatt képzési helyszínek és partnereik meglátogatásával 

segítették a projekt megvalósulását. A képzések helyszíne, közösségi terekben, közösségi 

házakban, könyvtárakban zajlik. Az állam adja a helyiséget, eszközöket, a magán szféra a 

támogatást, az egyes emberek önkéntes munkát a közösségi terek kialakításához és 

működtetéséhez, az oktatás szervezéséhez és magához az oktatáshoz, a civil szféra, pedig 

tartalommal tölti meg a közösség életét. Segítségükre van a Telecentre Danmark 2 fővel 

irányított civil szervezete. 

A közösségi terek kialakítása és működtetése kortárssegítők koordinációjával, irányításával 

zajlik. Ezekben a közösségi terekben az ICT technika oktatása mellett egyéb közösségben 

végezhető, tanulható egészségmegőrző, segítő tevékenységeket (idős testnevelés, napi 

biztonsági körtelefon, stb.), kézműves tevékenységeket szerveznek. Egy ilyen helyszínen egy-

egy főzéshez értő kolléga az ebédet is biztosítja az idős korosztály számára elérhető áron. 

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete 
Felnőttképzési engedély: E-000441/2014; EVS:2015-1-HU02-KA110-000694 

AL 0670   Fknysz.: 06-0008-03 

Székhely: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. 

http://www.telehaz-del-alfold.hu, Facebook: Teleház Dél-Alföld 
 

Tel./fax: 62/452-538; Mobil: 20/215-8880; E-mail: dte@vnet.hu; Skype: rtf-del-alfold 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjV0F4WHIyLWtEaGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjOTkwZEZxN0twYkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjaXlWUnlzV0pzN2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjZzJwalZXOV8tRjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjZzJwalZXOV8tRjQ/view?usp=sharing
http://www.telehaz-del-alfold.hu/
mailto:dte@vnet.hu;


Semmi sincs teljesen ingyen, a munka önkéntes, az anyagok és a rezsi után mérsékelten 

alacsony díjat kell fizetni, így a szolgáltatásokat mindenki kellőképpen megbecsüli.  

 

Szolgáltatások 

Visit to volunteer ICT training centre for elderly (Gentofte) 

 

 
 

Dániában 2016-ra megszűntek a személyes ügyfélszolgálatok, egyre égetőbb kérdés a 

leszakadó rétegek és főképpen az idősödő korosztály felkészítése. Ennek érdekében az állami, 

civil és a magán szféra szoros együttműködésén alapuló képzési hálózatát ismerhettük meg, 

láttunk bele munkájukba.  

Az emberek állampolgári jogon, kapnak ügyfélkapu hozzáférést, nem kell külön igénylést 

benyújtaniuk, viszont folyamatosan figyelik a használatot, a belépések számát egy-egy személy 

esetében: 

https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjMlg3RVdIOUU1Zjg/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjMlg3RVdIOUU1Zjg/view?usp=sharing


 

Részlet a közös tanulásról, amely a távügyintézési feladatok elvégzésére készítenek fel, az 

aznapi leckét kedvünkért még magyarul is megfogalmazták: 

 

A látogatáson általam készített képek videó felvételek az alábbi linken érhetőek el: 

https://drive.google.com/open?id=0Bzs8yJcnQIUjaC11bkVoTm5RLTQ  

 

 

Ami legjobban tetszett: 

 

Videó klub, amely lehetőséget ad a közösség számára, hogy a tagok megmentsék régi 

filmjeiket, videóikat, egymást segítve, egymás tudására támaszkodva meglévő eszközeiket 

használva konvertálják emlékeiket, média dokumentumaikat az utókor számára, miközben ők 

maguk is az élmény részesei lehetnek. 

 

Visit to volunteer ICT training centre for elderly (Husum) 

 

 
 

Videó klub 

Link a filmre: 

https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjdEhDVjNuMnRtTXc/view?usp=sharing  

 

Az idősödő korosztály tevékenységük eredményeként könyvelheti el, hogy: 

 

 A társadalomban az idősek kapacitásai bevonódnak, megtalálják szerepüket (trénerként 

vagy képzési résztvevőként), így később indulnak be a leépülési folyamatok. A szellemi 

szinten tartás az egészségügyi ellátás későbbi igénybevételét eredményezi, az 

idősotthonokba való beköltözés életkorát kitolja. 

https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjTWNPZmk5VGNLdG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0Bzs8yJcnQIUjaC11bkVoTm5RLTQ
https://drive.google.com/file/d/0Bzs8yJcnQIUjdEhDVjNuMnRtTXc/view?usp=sharing


 Az idősek a modern infokommunikációs fejlesztéseket alkalmazzák saját életükben, így 

könnyebben tartanak kapcsolatot a külvilággal, egyszerűsödik az ügyintézés, szélesebb 

lesz az információval való ellátottságuk, kiszolgáltatottságuk csökken. 

 Az idősek szellemi kapacitásai hasznos segítői lehetnek a helyi társadalmi 

környezetnek, így komoly társadalmi tőkeerősödést idéznek elő. 

 Az idősödő társadalom szociális szolgáltatásainak száma nő, ami a jóléti társadalom 

egyik fontos jellemzője: speciális közösségi, önkéntességi, közművelődési és képzési 

szolgáltatások. 

 

Eredmény: 

 

A mobilitási program egyik eredményeként Dániai partnerünkkel egy ERASMUS + KA2 

programot terveztünk meg további 3 szervezettel együttműködésben, amelyről mára már 

elmondhatjuk, hogy támogatást nyert, íme vázlatosan: 

 

Tervezett projektünk: 

 

Célunk az idősödő korfával rendelkező társadalmakban az idősek aktivizálása, a szeniorok 

szellemi-testi-lelki fejlesztése, amely során önmaguk fejlesztőivé válnak, így az aktív, 

egészséges és helyi környezetükre nyitott szeniorok a társadalomban jobban megtalálják 

helyüket, kiszolgáltatottságuk csökken. 

Az innovatív gyakorlatok fejlesztését segítjük elő azzal, hogy közösségeket szervező, 

korcsoportra szabott tananyagokat fejlesztünk az önkéntes kortárscsoport segítők 

felkészítésével (O1) és intergenerációs kapcsolatok (O2) erősítésével – a részt vevő 

országokban felhalmozódott tapasztalatok egyik térségből a másik térségbe történő átadásával 

- a fiatalság számára a program elsajátítását online, multimédiás, távoktatási tananyag 

fejlesztésével (O3) - a résztvevő országok nyelvén (angol, dán, magyar, román) elérhető, 

országonként 12-12 oktató, összesen 4 (képzés)*12 fő felkészítésével járulunk hozzá. A 

megszerzett kompetenciákat a projekt során "kovász" emberek közreműködésével, a 

nemzetközi teleház és közösségi terek hálózatában az IKT eszközrendszerével, elsősorban 

digitális esélyteremtés céljából az idősödő korosztály számára közvetítjük. 

Képzések résztvevői a későbbi multiplikátor önkéntesek számára Szakmai-módszertani 

Adatbázist (O4) hozunk létre angol nyelven, amely információbázis feladat típusonként, 

témánként és nehézségi fok alapján tartalmaz keresőmotort az alkalmazható tréningfeladatokra, 

ugyanakkor lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy maguk is töltsenek fel képzési feladatokat 

 

A projekt tervezett partnerei: 

 

Főpályázó: 

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete - Feladata: projekt vezetés, 

Partnerek és feladatuk: 

 

 

1. KIFE 

2. EMKE/SMTC 



3. Telecentre- Danmark 

4. Malta Communications Authority 

  

Célcsoport: 

A programra várunk Dánia, Magyarország, Málta és Románia területéről minden olyan fiatal 

18-28 év közötti és nyugdíjas korban lévő, elsősorban 60 éves kor feletti jelentkezőt, aki 

aktívnak érzi magát, és nyitott a csoportvezetéssel és időskori életminőség javításával 

kapcsolatos új ismeretek befogadására, és úgy érzi, hogy ezeket az ismereteket tovább is tudná 

adni saját kortársai számára, ez biztosítja a projekt fenntarthatóságát. 

  

Várható eredmények: 

 

O1 Senior Kortárs Csoportvezető Képzés tananyagaga- Training for Senior Contemporary 

Group leaders (2x12=24 persons) 

O2 Intergenerációs segítők felkészítése tananyaga- Preparing Intergenerational helpers 

(2x12=24 persons) 

O3 Intergenerációs segítők felkészítése – távoktatás tananyaga - Preparing Intergenerational 

helpers - distance learning – (folyamatosan elvégezhető) 

O4 Szakmai módszertani adatbázis - Methodological database (1000 fő/hó látogatottság 

 

E1 zárókonferencia Magyarországon, cím: "Who are still 'young' ... in excellent condition" 

(40+14+10 fő résztvevővel) 

  

C1, C2 Senior Kortárs Csoportvezető Képzés (Magyarország, Málta) - Training for Senior 

Contemporary Group leaders (2x12=24 személy) 

C3,C4 Intergenerációs segítők felkészítése képzés  (Dánia, Románia) - Preparing 

Intergenerational helpers (2x12=24 személy) 

 

 

 

Program: 

                                                                                                                                                       

 

Dél-Alföld Teleház             Copenhagen visit    dec. 1st-5th 2015   

Preliminary Proposed program 

 

Tuesday 1/12 

Arrival            17.10  arrival    Telecentre- danmark will meet at the airport and arrange 

transfer to hotel 

 

Wednesday 2/12 

009.30 – 12.00   Telecentre- danmark office – Introduction 

     Telecentre- danmark and our views on the digitalization 

     ICT’s structure and function  (methods and aims) 



     Tuition materials  

    Telecentre- danmark´ ICT support  

                              Højskoler  

 

                              (lunch at the office) 

 

13.00   - 15.00     National board of Digitalization  (Ministry of finance) –  

                              The Danish Digitalization Strategy plan 2010-2015 

                              Partnership with civic organizations 

                               

 

Thursday 3/12 

 

10.00 – 12.00     Visit to  volunteer ICT training centre for elderly (Husum) 

                              (lunch at the center) 

13.00 -15.00       Visit to volunteer ICT training centre for elderly (Gentofte) 

 

Friday 4/12 

09.15                   Visit to Roskilde University Centre 

                            Introduction of the digital impact on civic society   

     

12.30 

                               Visit to public library                 public ICT training 

 

Saturday 5/12     Evaluation 

                               Departure 
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======================= Kisközösségek a vonalban ========================= 

 

Egyéni beszámoló – Vajda Árpád 

Erasmus+ KA1 – Teleház mobilkatedra projekt (projekt azonosító: 2015-1-HU01-KA104-

013340)  

Koppenhága, 2016.12.02-04. – Telecentre Danmark 

 

Véleménye szerint a projektbe bevont szervezetek milyen módon járultak hozzá a projekt 

megvalósításához? Milyen ismeretekkel / tapasztalatokkal / kompetenciákkal segítették a 

projekt megvalósulását? 

A dániai tanulmányút házigazdái láthatóan otthonosan mozogtak mind a helyi közösségekben 

működő telecenter-ek, mind a kormányzati, mind a felsőoktatási, akadémia szereplők között. 

Ez önmagában az egyik fontos tanulság volt a hazai teleházas munka számára, hiszen egy közös 

projektekben megerősödött, valódi társadalmi és szakmai beágyazottsággal rendelkező 

szervezet tud valójában hálózati munkát végezni. Ugyanakkor ez a kapcsolatrendszer garancia 

volt arra, hogy a kérdéseinkre valódi válaszokat adni képes szervezetekhez eljuthassunk.  

Hasznos volt látni az idősek activity ceneterével együtt dolgozó teleházakat, a kormányzat civil 

szervezetekkel közösen megtett erőfeszítéseit, csakúgy, mint az akadémiai szereplők 

hasznosságát a társadalmasítási folyamatokban. A szektorok és ágazatok közötti párbeszéd és 

együttműködés mindennapi természetessége volt számomra a legnagyobb tanulság. Egyedül 

talán csak azt sajnálom, hogy a fiatal célcsoport közösségeit szolgáló activity centerek 

látogatására már nem jutott idő. 

 

Kérjük, ismertesse a projekt megvalósítása során felmerült problémákat és az 

alkalmazott megoldásokat. 

A szervezetünkről több, szellemes, innovatív bemutatkozó anyagra (leaflet, névjegykártya, 

kisfilmek) is szükség lesz a jövőben, mert a fogadó szervezetek kivétel nélkül nagyon 

kíváncsiak voltak a nálunk folyó munkára. A munkatársak által készített prezi nagyon hasznos 

volt, köszönjük. 

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete 
EVS: 2015-1-HU02-KA110-000694 

Székhely: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. 

http://www.telehaz-del-alfold.hu 
Tel./fax: 62/452-538; Mobil: 20/215-8880; E-mail: dte@vnet.hu; Skype: rtf-del-alfold 

http://www.telehaz-del-alfold.hu/
mailto:dte@vnet.hu;
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Kérjük, mutassa be a projekt résztvevőit, hátterüket (kor, nem, szakmai profil, stb.), 

valamint a résztvevők kiválasztásának menetét/módszertanát. 

Végzettségem szerint biológia-kémia szakos középiskolai tanár, humánerőforrás menedzser és 

közművelődési szakember. Az Új Nemzedék Csongárd megyei ifjúságszakmai 

koordinátoraként dolgozom. Munkám során a közösségek, szervezetek fejlesztésével, a nem-

formális tanulási környezet, és az azt menedzselő szereplők támogatásával foglalkozom, 

dolgozom mentorként, trénerként és közösségi tervezést segítő facilitátorként. A Nemzeti 

Együttműködési Alap Közösségi Környezet kollégiumának civil szervezetek által választott 

tagja vagyok 2012 óta. Társadalmi munkában egy ifjúsági szervezetet, az Alternatíva 

egyesületet vezetem, illetve a magyarországi teleház hálózatot koordináló KözHáló Alapítvány 

elnöke vagyok. 

 

Kérjük, mutassa be a mobilitás alatt megvalósult minden egyes tevékenységre, hogy mely 

résztvevői kompetenciákat (tudás, készség, attitűd és autonómia) fejlesztette. 

Összhangban álltak ezek a tervezettel? Amennyiben nem, kérjük, indokolja. 

A legfontosabb tanulás számomra a szektorok, ágazatok, szakemberek közötti bizalom, 

párbeszéd megteremtése, kialakítása volt. Ebben fejlődtem a tapasztaltak alapján, de inkább a 

kérdéseim lettek pontosabbak, a további fejlődési lépések fókuszait sikerült jobban 

körvonalazni. Ez az ismertek, készségek és az attitűdök szintjén egyaránt hatott. Kifejezetten 

az attitűd területén megerősítést kaptam abban, hogy a közös, sokszínű gondolkodás 

megteremtése megéri a ráfordított időt, a bármennyi ráfordított időt, hogy ez nem úri huncutság, 

nem pazarlás, hanem éppen ellenkezőleg, ez a tiszta racionalitás, gazdaságos társadalmi 

működés alapfeltétele. Minden más megszerzett információ, ismeret - bár fontos, de - emellett 

eltörpült számomra. 

 

Véleménye szerint a résztvevő szervezeteknek milyen mértékben nőtt a kapacitása 

európai/nemzetközi együttműködések kialakítására és fenntartására? 

A program előkészítése, a helyszínek, látogatással érintett szervezetek közös kiválasztása is 

segítette a résztvevő feleket abban, hogy jobban megértsék egymás motivációit, irányultságát, 

prioritásait. A tanulmányút megvalósulása, mindezt a személyes találkozás, szakmai és emberi 

beszélgetések élményével egészítette ki, mélyítette el. Több együttműködési felület is 

megfogalmazódott a látogatások során, világosabbak lettek a közös érdeklődési területek, vagy 

az, hogy még mit tanulhatunk, vagy szeretnénk tanulni egymástól. 
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Véleménye szerint a projekt hozzájárult a részt vevő szervezetek/intézmények rendszeres 

tevékenységeinek minőségi fejlődéséhez? 

A tanulmányút során olyan projekteket, szervezeti működéseket ismerhettünk meg, 

amelyeknek természetes része az önfejlesztés. Nem erőltetetten, hanem a mindennapi működés 

részeként. Jó volt látni, hogy ez működik. Az általunk bemutatott tapasztalatokat, projekteket, 

szervezeti, hálózati működést a fogadó szervezetek is érdeklődéssel fogadták. 

Felnőttképzésünk, a formális és nem-formális tanulási környezet jogszabályi kereteit fogadták 

csak értetlenül. 

 

Véleménye szerint milyen (társadalmi) hatást ért el a projekt helyi, regionális, nemzeti 

és/vagy nemzetközi szinten? 

A szervezetek között nőtt a bizalom, ami a további nemzetközi projektek közös kidolgozásának 

alapfeltétele. 

 

Mely projekteredményeket tartja megosztásra érdemesnek? Kérjük, konkrét példákkal 

szemléltesse a terjesztésre érdemes eredményeket, jó gyakorlatokat. 

Az e-közigazgatás számára lehet érdekes a Dán minta, a minden állampolgár számára biztosított 

“kormányzati” e-mail szolgáltatással, illetve a hazai döntéshozók, döntéselőkészítők számára 

az a széleskörű társadalmi bevonás, érzékenyítés, kampány, ahogyan az évek során bevezették 

ezt az eszközt. 

Az akadémiai szektor kutatási projektje, amelyik a teleházak, az e-mentor szakemberek 

bevonásával került megtervezésre és lebonyolításra pedig a kutatás-fejlesztés és a terep, a 

gyakorlat között húzódó szakadék áthidalására jelenthet jó gyakorlatot. 

 

Kérjük, mutassa be, hogyan terjesztették a projekt eredményeit a részt vevő 

szervezeteken belül és kívül. Melyek voltak a terjesztési tevékenységük célcsoportjai? 

A tanulmányút során megtapasztalt szakmai élményeket az ifjúsággal foglalkozó szakemberek 

közötti műhelymunkákban hoztam elő több alkalommal. Élménybeszámolót tartottam az 

Alternatíva Egyesület tagsága körében, valamint szakmai kerekasztal beszélgetést moderáltam 

a tanulmányutakon részt vett szakemberek bevonásával a tapasztalatok megosztását célzó 

szakmai műhelykonferencián. 

 

 

 



 

======================= Kisközösségek a vonalban ========================= 

 

Egyéni beszámoló mobilitásról 

Dimény Orsolya 

 

Projekt címe: Teleház mobilkatedra projekt  

Projekt azonosítója: 2015-1-HU01-KA104-013340 

Helyszín, időpont: Interface 3 szervezet, Brüsszel, 2016. január 13-15.  

 

A Babes-Bolyai Tudományegyetem végeztem BSc és MSc tanulmányaim, előbb Ökológia és 

Környezetvédelem, majd Biológiai források kezelése és védelme szakon, ahol végül biológus 

kutató és középiskolai biológia szakos tanár végzettséget szereztem. Később a budapesti Szent 

Gergely Népfőiskolán projektasszisztensként diplomáztam. Már az egyetemi évek alatt is 

aktívan részt vettem civil szervezetek munkájában, mint projektkoordinátor, pályázatíró és 

rendezvényszervező. Jelenleg a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének 

képzési referense vagyok, ahol elsősorban projektek szakmai és pénzügyi koordinálásában, 

pályázatírásban, adiminsztrációs feladatok elvégzésében vállalok szerepet. 

 

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének munkatársaként már több 

alkalommal is volt részem a szervezet által meghirdetett tanulmányutakon részt venni, és az 

Erasmus+ program keretében megrendezett brüsszeli út jó fejlődési lehetőségnek, tartalmas és 

mozgalmas eseménynek mutatkozott. A DTE képzési referenseként fontosnak tartom, hogy a 

szervezet támogassa azt, hogy mindenkinek lehetősége legyen egy életen át tanulni, új 

ismereteket elsajátítani és átképezni magát, ami a hátrányos helyzetű rétegek esetén is 

hozzájárul ahhoz, hogy javítsák esélyeiket a munkaerőpiacon, ezáltal javítsák életminőségüket.  

Ma Magyarországon, és a szervezetünknél is a felnőttképzési lehetőségek fejlesztésre 

szorulnak, ezért különösen fontos, hogy megismerjük egy olyan szervezet tapasztalatait, mint 
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az 1986 óta képzési központként működő Interface3. Olvasva a statisztikát, – miszerint az 

Interface3 képzésein résztvevő több, mint 5000 hallgatónak a 70%-a az új digitális képességek 

birtokában, közvetlenül a képzés elvégzése után munkát talált – igencsak felkeltette az 

érdeklődésemet. A tanulmányút során az én feladatom volt a szakmai és szabadidős program 

dokumentálása fényképekkel és videókkal, így új tapasztalatokat tudtam szerezni ezen a 

területen. 

2016. január 12-én, hajnalban indultunk útnak Szegedről. Az utazás zökkenőmentes volt, a 

transzfer időben érkezett, és a repülőtéren is minden rendben és időben ment, menetrend szerint 

érkeztünk Brüsszelbe. Érkezés után könnyen a szálláshoz találtunk, ahol volt alkalmunk 

kipihenni egy kicsit az út fáradalmait, majd felfedezhettük a környéket, a nyüzsgő és zajos 

utcák, és a közeli nyugodt park kettősségét. Ugyanakkor az útitársaimmal együtt felkészültünk 

a másnapi szakmai programra és felkerestük a partnerintézmény székhelyét is, ahol 

találkoznunk kellett következő nap. Pozitívumként értékelem azt, hogy a szállás és az Interface3 

oktatóközpontja egymáshoz közel, 15-20 percnyi sétára volt egymástól, nem kellett hosszú időt 

tölteni az utazással.  

Első nap 

Január 13-án az Interface3 munkatársai közvetlenül, barátságosan fogadtak, bemutatkoztak, 

érdeklődtek az előző napunkról. Ezután elkezdődtek a bemutatkozó előadások. Az Interface3 

vezetője beszélt az intézmény működéséről, céljáról, célcsoportjairól. Elmondta, hogy milyen 

fontosnak tartják azt, hogy lehetőséget biztosítsanak a munkanélküli felnőtt nők számára, hogy 

új szakmát tanuljanak ki az IKT területén, és ezzel könnyebben találjanak munkát. Ugyanakkor 

beszélt magukról a képzésekről, azok finanszírozásáról és a képzések szintjeiről is, a hallgatók 

oktatás utáni lehetőségeiről, az utánkövetésről. 

Az Interface3 egyik munkatársa arról tartott előadást, hogy a nőket hogyan lehet bevonni az 

IKT szektorba, és a szervezet ezzel kapcsolatos képzéseit is bemutatta. Ezután további 

előadásokat hallgattunk meg arról, hogy az Interface3 hogyan segít a leendő hallgatóiknak 

kiválasztani a számukra megfelelő képzést – ez magába foglalja a pályaorientációs tanácsadást 

és az előzetes tudásszint felmérés is. Ezt követően abba is bepillantást nyertünk, hogy a 

partnerszervezet hogyan valósítja meg a nyelvi, illetve a többnyelvű képzéseit. 
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Az Interface3 tartalmas, sokszínű és izgalmas előadásai után, a mi szervezetünk is 

bemutatkozott, ahol a projektjeinkről, tevékenységeinkről és saját prioritásainkról számoltunk 

be, valamint bemutattuk a magyarországi felnőttképzési rendszer sajátosságait is. 

Ebéd után, elbúcsúzva aznapra vendéglátóinktól a Telecentre Europe szervezet brüsszeli 

irodájába látogattunk el, ahol megismerhettük a szervezet működését, mindennapjait, 

kommunikációját, és többek között a UniteIT közösségi oldalról is szó esett.  

 

Második nap 

A második nap előadói jobban elmélyültek az Interface3 tevékenységeinek, tréningjeinek 

bemutatásában. Részletesen beszéltek a bevezető, alapszintű képzésekről, a pályaorientációs 

modulokról, és az Interface 3 különböző nemzetközi projektjeiről. Olyan ismereteket 

szereztünk a belgiumi felnőttképzési rendszerről, amelyek jó alapot biztosítanak ahhoz, hogy 

összehasonlítsuk azt a hazaival, így igen hasznos volt a megbeszélés, amit majd a szervezetünk 

saját tevékenységében is kamatoztatni tudunk majd. 

Mégis a nap legizgalmasabb része az volt, amikor az fogadószervezet munkatársai 

körbevezettek minket az oktatótermekben és saját szemünkkel tapasztalhattuk meg, hogy 

hogyan zajlik az Interface3-nál az oktatás. Minden osztályban vártak bennünket, volt ahol a 

hallgatók egyenként bemutatkoztak, és volt olyan is, ahol bemutatták az általuk készített 

weboldalakat, online játékokat. Érdekes volt meghallgatni őket, beszélgetni velük, megismerni 

őket, megtudni, hogy mi motiválja arra ezeket a felnőtt nőket, hogy iskolapadba üljenek. 

Számomra az volt a legmélyebb tapasztalat, hogy az Interface3 hallgatói mind azért dolgoznak, 

mert azt akarják, hogy megváltozzon az életük, dolgozni szeretnének, alkotni valamit a 

társadalom hasznára, és a szervezet, az oktatói karral ehhez kész és képes minden segítséget 

megadni számukra.  

 

Harmadik nap 

A második nap végére rengeteg élményt gyűjtöttünk össze, a délután, este folyamán nagyon 

sok további kérdés merült fel bennünk, amiket a mobilitás harmadik napján volt lehetőségünk 

feltenni az fogadószervezet munkatársainak, akik türelemmel és készségesen válaszoltak rájuk. 
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Ekkor sikerült átbeszélni a job shadowing tapasztalatait, a további teendőket, adminisztrációs 

feladatokat is. 

 

Főbb tapasztalatok: 

1. Láttuk az Interface3 szervezet esetében, hogy mekkora lehetőség van abban, ha az egyes 

intézmények együttműködnek egymással. Az Interface3 legtöbb hallgatója a 

munkaügyi központon keresztül érkezik. Ez egy szűrő is egyben, ugyanis, akiket a 

munkaügyi központ kiközvetít a képzésekre, az valóban tanulni szeretne, és motivált új 

ismeretek elsajátításra, mert javítani akar a saját életminőségén azáltal, hogy egy 

versenyképes szakmát választ. Úgy látom, hogy ez Szegeden is megvalósítható lenne, 

szervezetünk számára is hasznos lenne, ha szorosabbra fűzné kapcsolatát a munkaügyi 

központtal.  

2. Az Interface3 képzéseinek megismerése nyilvánvalóvá tette a gyakorlatorientált 

képzések fontosságát. Az Interface3 olyan szervezetek és cégek számára biztosít 

gyakornokokat, ahol a hallgatók valódi tapasztalatokat szereznek a kitanult szakma 

vonatkozásában. A fogadószervezet munkatársai elmondták, hogy az olyan cégekkel, 

amelyeknél nem biztosítottak megfelelő gyakorlati és fejlődési lehetőséget – nem adtak 

a hallgatónak a szakmájához kapcsolódó feladatot, azokkal az Interface3 megszakította 

a kapcsolatot, és nem működtek együtt velük a továbbiakban. Ez nagyban hozzájárul 

véleményem szerint ahhoz, hogy a képzések megőrizzék a színvonalukat, az értéküket, 

és folyamatosan adaptálódjanak az adott szakma változásaihoz. A DTE számára is 

jelentős lépéselőnyt jelenthet a többi felnőttképzési intézményhez képest, ha hasonló 

együttműködő hálózatot alakít ki a gyakornokok fogadására alkalmas cégekkel 

Szegeden és vonzáskörzetében. 

3. Elengedhetetlen a hátrányos helyzetűek, és általában a nők bevonása az informatikus 

képzésbe. Ma Magyarországon informatikus hiányról lehet beszélni, mégis az IKT 

képzésekben a nők aránya jócskán alul marad a nyugat-európai átlaghoz képest. 

Szervezünk többek között azt is küldetésének tartja, hogy hozzájáruljon ennek a 

különbségnek a mérsékléséhez, és arra ösztönözze a lányokat, nőket, hogy informatikai 

pályát válasszanak, olyan feladatokkal, amit távmunkában – otthonról, akár gyerekek 

mellől, de vidékről – is el tudnak végezni. 
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4. Elképesztő volt látni a hallgatók motivációját. A képzések résztvevői tudják, hogy olyan 

színvonalas tudást kapnak a belgiumi felnőttképzési rendszerben, amit a gyakorlatban 

is képesek lesznek majd alkalmazni, és amivel munkát találnak, el tudnak helyezkedni. 

Az Interface3 tetőtől talpig „felépítik” a tanítványaikat, mivel nemcsak szakmai 

felkészítést nyújtanak igen magas színvonalon, hanem fejlesztik nyelvtudásukat, 

kommunikációs képességeiket is, és a személyiségfejlesztő moduloknak köszönhetően 

az önbizalmukat is. Mindez pedig számukra teljesen ingyen elérhető. 

 

Összességében elmondhatom, hogy egy jól megszervezett, tartalmas és mozgalmas mobilitáson 

vehettem rész, ahol egy hatékony és gyakorlatorientált felnőttképzési intézmény, az Interface3 

működésébe nyerhettünk bepillantást. Külön öröm volt számomra, hogy már az érkezés napján 

találkozhattam rég nem látott barátnőmmel, aki akkor Brüsszelben dolgozott. Mivel első 

alkalommal e mobilitás keretében jártam Belgiumban, annak is örülök, hogy volt alkalmunk 

egy kicsit megismerni Brüsszelt, turista szemmel végignéztük (természetesen a teljesség igénye 

nélkül) a város főbb nevezetességeit, megízlelhettünk egy kis szeletet a belga emberek 

mentalitásából, mindennapjaiból és persze az ételükből is. Ezúton is köszönöm a lehetőséget, 

hogy részt vehettem ezen a tanulságos és vidám tanulmányúton. 
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======================= Kisközösségek a vonalban ========================= 

Nők, informatika, karrier – egy belga szervezet mindennapjai 
 
Egyéni beszámoló – Hangodi Henriett 

Erasmus+ KA1 – Teleház mobilkatedra projekt (projekt azonosító: 2015-1-HU01-KA104-013340) 

Brüsszel, 2016.01.13-15. – Interface3 szervezet 

Egy Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak mobilitása projekt keretében a Dél-alföldi Teleházak 

Regionális Közhasznú Egyesületének projekt koordinátoraként lehetőségem volt részt venni egy job 

shadowing-ban (tanulmányúton) Brüsszelben. Három napot töltöttem egy belga szervezetnél, az 

Interface3-nál két kollégámmal együtt.  

A projektben a szerepem már jóval hamarabb kezdődött, részt vettem a pályázat megírásának 

folyamatában is. Sok számomra még új feladatot kellett ellátnom, például tanulmányutak 

megszervezése, de a partnerekkel folytatott kommunikációban és a projekttel kapcsolatos 

dokumentáció elkészítésében is tevékenyen részt vettem, együtt intéztük kolléganőmmel. 

A job-shadowing célja volt: 

Belgiumra és a meglátogatott szervezetre azért esett a választás, mert Belgiumban 90,4 % az internet 

penetráció és az Interface3 nőknek, köztük hátrányos helyzetben lévőknek biztosít képzéseket. Többek 

között informatika, idegennyelv és karriertanácsadás, önismeret területeken tartanak képzéseket azzal 

a céllal, hogy segítsék a nőket a szakma kiválasztásától egészen az elhelyezkedésig. Szervezetünk, a 

DTE pedig tanulmányozni szerette volna ezeket a tevékenységeket és tanulni a szervezetnél 

tapasztaltakból. 

A job-shadowing – szakmai tapasztalatok, elsajátított szakmai ismeretek: 

Nagyon kedvesen, közvetlenül fogadtak és teljes mértékben partnerként, kollégákként kezeltek 

bennünket. Szerencsére minden jól alakult, tudtuk tartani a szakmai programtervezetet. Még úgyis, 

hogy sajnos többen lebetegedtek az Interface3 munkatársai közül látogatásunk idején. 

Háromnapos szakmai látogatásunk során az Inteface3-nál betekinthettem a szervezet mindennapjaiba, 

működésébe, hatékony képzésszervezési tevékenységeibe, technikáiba. Hallhattam a képzés 

folyamatáról a képzés ötletének felmerülésétől a megvalósításon át egészen az utánkövetésig. 

Megismerkedhettem az Interface3 felnőttképzési rendszerével, jó gyakorlataival. Tapasztalatokat 

cseréltünk a hátrányos helyzetűek képzési lehetőségeiről. Tanulmányoztam a különböző képzettségű, 

hátrányos helyzetű nők IKT szektorban való elhelyezkedését segítő képzéseiket, a nők egyes rétegeinek 

megszólítási lehetőségeit. A szervezet munkatársai készségesen bemutatták projektjeiket, sőt 

folyamatban levő IT képzéseiket is meglátogattunk, ahol a résztvevők nagyon közvetlenek voltak.  

Ami a képzésen résztvevőket illeti, csak és kizárólag nőknek tartanak képzéseket. Sokakat a résztvevők 

közül a munkaügyi központ közvetít ki. Például olyan nők járnak a szervezet képzéseire, akik 
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álláskeresők, szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra, karriert akarnak építeni, egy jól fizető 

szakmára vágynak, stb. A képzést térítésmentesen látogathatják a résztvevők. 

Többek között képzéseket kínálnak honlapfejlesztés, programozás területeken, idegennyelvet 

oktatnak, illetve többnyelvű képzéseket is tartanak. Egy-egy csoportban a résztvevők hasonló 

képzettségűek, illetve különböző szinteken indítják képzéseiket a résztvevői igényeknek megfelelően. 

Nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai gyakorlatra. Minden IT képzésen résztvevő elmegy képzése 

zárásaként szakmai gyakorlatra, ahol szakmai feladatokat lát el. Erre nagyon ügyelnek az Interface3-

nál és csak olyan partnerszervezethez küldenek gyakornokot, ahol ezt tiszteletben tartják. 

A szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódóan működtetnek egy online adatbázist, amelyet éppen 

látogatásunkkor teszteltek, így mi is megismerkedhettünk vele, még mielőtt hivatalosan is bevezették 

volna. 

Elsajátított és fejlesztett készségek és kompetenciák 

A tanulmányútnak köszönhetően módszereket sajátíthattam el képzések hatékony lebonyolítására; 

mivel bemutattam szervezetünket, tevékenységeinket, projektjeinket a szakmai program során, 

javultak prezentációs technikáim is. Továbbá fejlődött a problémamegoldó készségem, 

folyamatszemlélet sajátíthattam el a képzésszervezéshez kapcsolódóam, megismerhettem a 

felnőttképzési szektorok szerepét Belgiumban. Ezenkívül komparatív ismereteket szereztem a fogadó 

és a hazai intézmények működésekre vonatkozóan és megismerhettem a felnőttképzéshez szükséges 

feltételrendszerének biztosítási módját, szabályozását. 

Mivel a kommunikációnk nyelve az angol volt, használhattam, feleleveníthettem és fejleszthettem 

szakmai angol nyelvtudásom a tanulmányút során. 

A projekt megvalósításához, a tanulmányutak megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan 

fejlődtek koordinátori, tanulmányút szervezési készségeim, és mivel képzési tevékenységet is 

megvalósítottunk a projekt során, így képzésszervezési készségeim is, mindezeket kamatoztatni tudom 

egy jövőbeni Erasmus+ projekt megvalósítása során. Valamint fejlődtek tárgyalási, együttműködési és 

interkulturális készségeim a partnerekkel folytatott egyeztetéseknek köszönhetően. 

Összegzés a job-shadowing-ról 

Összességében nagyon hasznos, érdekes és tanulságos volt a tanulmányút, egy követendő példát 

ismerhettem meg az Interface3 tevékenységében. Teljes mértékben az elvárásaimnak megfelelően 

alakult az út, hiszen tudták, hogy tanulni, tapasztalatokat szerezni megyünk a szervezethez és ebben 

maximálisan együttműködőek és segítőkészek voltak. Remélem, hogy a jövőben több projektben is 

alkalmunk lesz együttműködni. A szakmai tapasztalatok mellett személyesen is egy óriási élmény volt, 

hogy eljuthattam Belgiumba, Brüsszelbe. 

A projekt során szerzett tapasztalatok átadása és az eredmények terjesztése 

Már kint tartózkodásunk során posztoltam szervezetünk hivatalos Facebook oldalán a job-shadowing-

ról. Visszatérve megosztottam tapasztalataimat, élményeimet a kollégáimmal. Írtam egy rövid 

összefoglalót a tanulmányútról, amelyet közzétettem néhány fényképpel együtt szervezetünk 

honlapján és hivatalos Facebook oldalán. Továbbá aktívan részt vettem a disszeminációs 

zárórendezvény megszervezésében, lebonyolításában és résztvevőként is jelen voltam az eseményen. 
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Magamról: 

Több, mint két éve, 2014. május 1-je óta dolgozom a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 

Egyesületének projekt koordinátorként. Ez volt az első Erasmus+ projekt, amelyben egészen a 

kezdetektől, a pályázat megírásától a végéig, azaz a projekt beszámolójának elkészítéséig részt vettem. 

 



 

=========================== Kisközösségek a vonalban ============================== 

Rendek Tímea – egyéni beszámoló 

Örömmel fogadtam a hírt, miszerint az elnyert pályázat keretében 2016 januárjában én is utazhatok 

Brüsszelbe, az Interface3 szervezethez, tanulni, látni, tapasztalni (Projekt azonosító: 2015-1-HU01-

KA104-013340). 

Izgatottan vártam, hogy megismerjem a brüsszeli felnőttképzés/felnőttoktatás jogszabályi 

környezetét, a képzők működésére vonatkozó feltételeket, így a nemzetközi kitekintés alapján 

összehasonlíthassam azt a magyarországi jogszabályozási rendszerrel. Bíztam benne, hogy lesz 

lehetőségem az éppen folyó képzésekbe való betekintésre (például tanóra látogatás) és azok képzési 

programjának megismerésére, amely tapasztalat a további munkámba szorosan beépíthető lenne, a jó 

példákat felhasználhatnám. Itthoni tapasztalataim szerint folyamatos kihívást jelent a szakmában 

képzés előkészítésénék és utánkövetésének koordinálása, amelyre vonatkozóan szintén szívesen 

veszek mindig egy-két  jó példát, így erre is kíváncsi voltam a fogadó szervezet esetében. 

Január 12-én érkeztünk meg, az első nap elfoglaltuk a szállásunk (meglepetésként ért minket, hogy 

szálláshelyünk recepciósa egy magyar hölgy), felderítettük a várost, megnéztük hogyan jutunk el a 

fogadó szervezethez. Megállapítottuk, hogy ha bár Brüsszel időjárásában fontos szerepet játszik az eső, 

ennek köszönhetően enyhe a tél, minden gyönyörű zöld és virágok virágoznak mindenhol (január 

közepén!). Ebédeltünk, fotóztunk, műemlékeket kerestünk, majd fáradtan hazaérve, alig vártuk, hogy 

másnap már a fogadó szervezetnél legyünk. 

1. nap 

Az Interface3 közel volt a szállásunkhoz, délelőtt 9.00-ra érkeztünk meg. Gyalog mentünk, így 

„munkába” menet is élvezhettük Brüsszel látványosságait, átélhettük a reggeli munkába menet 

élményét. 

A szervezetnél első nap bemutatkozó előadásokat hallgathattunk meg a vezetőségtől, oktatóktól 

valamint mi is bemutatkoztunk, elmeséltük tevékenységeinket. Gyorsan oldódott a hangulat, az 

előadásokat sűrűn megtörték az érdeklődő kérdések, elkalandozó válaszok. 

Az ebédet egy helyi kis vendéglőben fogyasztottuk el, ahol a felnőttképzési rendszerben tanuló 

gyakornokok alkották első sorban a személyzetet. Különleges belga ételeket kóstolhattunk. 

Délután a Telecentre Europe irodáját látogattuk meg, ahol egy magyar nyelvű kollégával egy kicsit 

„felüdülés volt” anyanyelven kommunikálni, megismerni az iroda működését, feladatait, beszámolót 

hallgatni mindennapjairól. Úgy éreztük, nagyon fárasztó a folyamatos, szakmai idegen nyelven 

kommunikálás, különös tekintettel arra, hogy francia nyelvű kollégáink más módon beszélik az angol 

nyelvet, kiejtésük néha annyira eltérő volt, hogy erősen kellett figyelni annak megértésére. 

Mindenképp hasznos tapasztalat.  

A nap végét még szintén egy kis kirándulással töltöttük, ámulatba ejtett minket a belváros. 
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2. nap 

A második reggel kicsit esősebben indult, és megértettük, miért nem használnak a belga emberek 

esernyőt: az esővel erős szél is érkezik.  Személy szerint én e napon intettem búcsút egy régi 

esernyőmnek, így viszont volt okom egy „Brüsszeleset” venni magamnak. 

A szervezetnél a délelőtt folyamán megismerhettük a képzési programokat, tapasztalatokat, képzési 

statisztikákat. Számos téma felmerült, sok kérdéssel, amelynek során összehasonlítottuk miben 

egyezik meg és miben különbözik a belga és magyar felnőttképzés, felnőttoktatás. Az ebédet szintén a 

szervezet kollégáival, az egyik oktatóteremben, helyi szendvics-különlegességekkel töltöttük el. 

A délután volt igazán izgalmas, órákat látogattunk. Az órákon a képzésben résztvevők bemutatták, 

hogy mit tanulnak, kérdezhettünk tőlük, a motivációjukat megismerhettük. Számomra igazán erős 

töltetet adott a látogatás ezen momentuma, megerősített benne, hogy a felnőttképzésre igen is 

szükség van! 

A szervezet instrukcióit, tanácsait megfogadva vágtunk neki az esti programnak, a belváros eldugott 

különlegességeit, köztük a pisilő lányt (mert nem csak pisilő fiú van) kerestük meg, és bár nem volt 

könnyű, mikor megtaláltuk, boldogan fotóztuk, nézegettük. 

3. nap 

A harmadik napon a rossz idő sajnos erősödött, de a mi kedvünket természetesen nem szegte. A 

délelőtt folyamán megbeszéltük a szervezet tagjaival a két nap tapasztalatát, egyeztettük a 

programmal kapcsolatos teendőket, az éjszaka folyamán még megálmodott kérdéseinket feltettük, 

majd elbúcsúztunk. 

Délután a város többi, addig még ismeretlen részére merészkedtünk, csokimúzeumot látogattunk, 

visszatértünk a kellemes vendéglőbe, ahol az érkezésünk napján ebédeltünk, valamint szuveníreket 

vásároltunk. Este a szálláshelyünk halljában beszélgettünk majd felkészültünk a másnap történő 

hazautazásra. 

 

Összességében nagyon örülök, hogy részt vehettem a programban, mindig érdekes tapasztalat, hogy 

mások hogyan csinálják, miben egyezünk és különbözünk. 

Amit fontos információnak, tapasztalatnak tartok, és úgy érzem itthon kommunikálni szükséges, az az, 

hogy Brüsszelben álláskeresési támogatásra két évig jogosult a munkáját kereső felnőtt, amely két év 

alatt temérdek képzés közül választhat. A tanulást ingyenes felnőttképzésben való részvételi lehetőség 

és mellette versenyképes fizetés ösztönzi. Ha a képzési idő alatt a felnőtt munkát talál, tehát nem fejezi 

be a képzést, a támogatási összeget nem kell visszafizetnie, hiszen a támogatást nyújtó állami szervezet 

éppúgy, mint a képzésben résztvevő is profitál abból, ha az egyén munkába áll. Ennek köszönhetően 

is, magas a képzésben résztvevők száma, generálódása többek között a munkaügyi központok 

hatékony munkájának, a képzőkkel és a munkáltatókkal történő folyamatos és szoros 

együttműködésnek is köszönhető. A képző szervezetek képzéseinek folyamatos számontartásával, az 

álláskeresők számára testreszabott ajánlásával többen szeretnének tanulni, mint amennyit a képzők 

tudnak fogadni. 

A mobilitás alatt megismertem a belgiumi felnőttképzési jogszabályozást, működési feltételeket és 

azok ellenőrzési folyamatát, komparatív szemlélettel, így képes lettem azt önállóan összehasonlítani a 

magyarországi jogszabályozási rendszerrel. Bővítettem látásmódomat az IKT képzésekre vonatkozóan, 

megismertem milyen képzési programokat és hogyan lehet összeállítani a hátrányos helyzetű, az IKT 



területén nehezen boldoguló felnőttek számára. A tanórákon való részvétel erősítette bennem, hogy 

érdemes a szakma ezen területével foglalkozni, hogy mekkora jelentősége van egy jó számítástechnikai 

képzésnek azok számára akik álláskeresők, vagy hátrányos helyzetben vannak. Mindezen túl fejlődött 

angol nyelvtudásom, valamint megtapasztaltam, hogy valóban nagy a jelentősége annak, hogy 

legalább egy nyelvet magabiztosan - ha nem is anyanyelvi szinten - alkalmazni tudjunk. 



 

======================= Kisközösségek a vonalban ========================= 

Beszámoló 

Készítette: Böröcz Lívia 

Szervezet: Herman Ottó Intézet/Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete 

 

A projekthez való kapcsolódásom több szintű: a Herman Ottó Intézet koordinálja az Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) programot, amelynek keretében 2015 év végéig 465 

felújított közösségi tér nyitotta meg kapuját. Másrészt a küldő szervezet oktatói karának tagja 

vagyok. 

A program megvalósulásának eredményeként létrejött IKSZT nem önálló, független 

intézmény, azonban nem is kizárólag a korszerűsítést célzó építkezés, hanem a vállalt 

szolgáltatásokkal egy lehetőség arra, hogy a vidéki közösségek méltó környezetben élhessék 

meg hagyományaikat, teret kapjanak önszerveződő képességük kiteljesítéséhez, önmaguk 

folyamatos megújulásához. A kulturális kínálat, a szolgáltatások új szemléletű szervezése 

lehetőséget kívánt nyújtani a fejlesztéssel érintett települések megújulására, az ott élők 

társadalmi összetartozásának erősítésére. 

A program megalkotásakor többek között – és a projekt megvalósulása szempontjából releváns 

szereplő -  a Magyar Teleház Szövetség valamint az Elektronikuskormányzat-központ is 

közreműködött, így a „teleházas” szolgáltatások bekerültek a közösségi térbe:  

A program során kialakított szolgáltatási portfólió több eleme is kapcsolódik a Teleház 

mobilkatedra (projekt azonosító: 2015-1-HU01-KA104-013340) témájához, hiszen a fentebb 

említett infokommunikációs szakmai támogatók segítségével két olyan szolgáltatás alakult ki 

(az IKSZT program pályázati szakaszában egy választható, egy kötelező szolgáltatásként volt 

jelen), amely segíti a helyi lakosság körében a digitális írástudás népszerűsítését, az 

elektronikus ügyintézését, internetezését.  
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A máltai tanulmányúton az MCA, vagyis a Máltai Kommunikációs Hatóság tevékenységét 

ismerhettük meg, ami számomra azért érdekes, mert a máltai elektronikus kommunikáció, 

valamint kereskedelem szabályozásával, továbbá a lakosság digitális íráskészségeinek 

fejlesztésével foglalkozik. 

A máltai lakosság helyzetét, valamint az MCA fejlesztési terveit, továbbá konkrét projekteket 

megismerve (pl. ENTER: lakosság informatikai tudásának növelése képzésekkel), ötleteket 

gyűjtöttem a magyar teleházak, valamint kifejezetten az IKSZT-k részére, a fent nevezett 

témákkal kapcsolatban. A fő kihívás Magyarországon továbbra is, hogy a teleházas 

szolgáltatások fenntartását, a munkatársakat ki finanszírozza, valamint, hogy tervezett 

lakossági felkészítés milyen módon valósulhat meg.  

A projektet követően felvettük a kapcsolatot az eMagyarország központtal és közösen 

gondolkodtunk, hogy milyen együttműködés lehetséges a fent nevezett problémák 

megoldására. 

Összességében elmondható, hogy jó példákat láttunk Máltán, amely bennünket is ösztönöz a 

fejlődésre. Nem mellesleg a későbbi együttműködési lehetőségekről is tudtunk konzultálni.  
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=========================== Kisközösségek a vonalban ============================== 

 

Beszámoló a máltai tanulmányútról 

Fabulya Edit 

Teleház mobilkatedra projekt (projekt azonosító: 2015-1-HU01-KA104-013340) 

 

46 éves nő vagyok. Végzettségem szerint művelődésszervező, mentálhigiénés tanácsadó és 

szociológus. Évekig voltam a Magyar Teleház Szövetség társelnöke. Képzési területen hosszú 

évek óta dolgozom, főként felnőttképzéssel foglalkozom, és jelenleg én vagyok a küldő 

szervezet képzésért felelős vezetője. 

 

2016. február 18-20. között vettem részt tanulmányúton a Malta Communications Authority-

nél a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének Teleház mobilkatedra című 

projektjének keretében. 

 

Az MCA hozzájárulása a projekthez 

A máltai partnerszervezettől remek bemutatását láthattuk annak, hogy hogyan lehet és érdemes 

a digitális írástudással, alapfokú számítógép használattal kapcsolatos képzéssel tömegeket 

megmozgatni. Nagyon tetszett az az együttműködés, mely által a képzésüket megtervezték, 

aminek fontos pontja volt, hogy teljesen világos volt a cél, az, hogy ezzel kiket és miért akarnak 

elérni. Meggyőző volt a képzés szakmai felépítése és a hozzá kapcsolódó képzési háttéranyagok 

is, továbbá  maradandó élményt nyújtott az a marketingkampány, amit a programjuk köré 

építettek. 
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Projekt hozzájárulása a részt vevő szervezetek tevékenységeinek minőségi fejlődéséhez? 

A DTE több új nézőpont tapasztalhatott meg a tanulmányút során, remélem, hogy a fogadó 

szervezet is hasonlóan van ezzel (mi egy nemzetközi projektötletet vittünk nekik). A 

máltaiaktól kapott komplett két teljes képzés a hozzájuk tartozó tananyagokkal és módszertani 

anyagokkal hozzájárul okostelefonos képzésünk fejlesztéséhez. 

 

Megosztásra érdemes projekteredmények  

 az e-kereskedelemmel kapcsolatos tananyag fejlesztése és képzés szervezése az ország 

kisvállalkozói számára, 

 a tanfolyamokat munkaidőben szervezik meg, és ehhez a munkahelyek is hozzájárulnak 

a képzéshez nyújtott munkaidő kedvezménnyel, 

 a kismamák számára szervezett képzéseken gyermekfelügyeletet biztosítanak, 

 „celebek” megnyerése a reklámkampánynak, a képzésekről reklámfilmek készítése és 

azok tv-ben való sugárzása. 

A projekt eredményeinek továbbadása céljából több helyen és szervezetben is tartottam 

élménybeszámolót az útról. 

 

Felmerült problémák 

Talán ha mi, akik együtt utazunk, tudunk még az utazás előtt személyesen is találkozni és 

egyeztetni, akkor lehet, hogy hatékonyabban tudtuk volna eltölteni a kint rendelkezésünkre álló 

időt. Mindenesetre ezt az utazás során, ill. a helyszínen pótoltuk. 

 

Mobilitás eredményeként fejlődött kompetenciák 

Az alábbiakat sajátítottam el a mobilitás során: 

 a Malta Communications Authority (MCA) fogadó szervezet tevékenységének, azon 

belül oktatási programjának megismerése, 

 az angol nyelvtudásom fejlesztése, 

 a mobil telefonnal kapcsolatos felhasználói ismereteim bővülése, 
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 jó megoldásokat láttam a célcsoport bevonásának módjára, 

 mód nyílt az együttműködési készségem fejlesztésére, 

 bepillantást nyerhettem a máltai történelembe és kultúrába. 

 

Ez összhangban van az utazás előtt általam kitűzött célokkal, sőt, tulajdonképpen több is, mint 

amit reméltem. Nagyon örülök, hogy az Európai Unió a Nemzeti Irodák közreműködésével 

ilyen nemzetközi tapasztalatcseréket támogatnak, és köszönöm a lehetőséget, hogy részt 

vehettem egy ilyenben. 
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============================ Kisközösségek a vonalban ============================== 

Egyéni beszámoló – Szögi Rita 

2016. február 18. és 20. között a Malta Communications Authority (MCA) máltai szervezetnél 

vettem részt tanulmányúton (job-shadowing) az Erasmus+ felnőttoktatási munkatársak 

mobilitási projektjének keretében (projekt azonosító száma: 2015-1-HU01-KA104-013340). 

 

2014 októbere óta vagyok a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének (DTE) 

munkatársa. Feladataim közé tartozik a pályázatírás, projektek koordinálása és képzések 

szervezése. 

 

Számomra ez a projekt már a pályázat megírásakor elkezdődött. Közvetlen kollégáimmal együtt 

fogalmaztuk meg a céljainkat, ehhez mérten választottuk ki a meglátogatandó 

partnerintézményeket és írtuk meg a pályázatot. 

 

Tevékenyen részt vettem a mobilitás megszervezésében is. Tartottam a kapcsolatot a fogadó 

intézménnyel, közösen kialakítottuk a mobilitás programját, megszerveztem az utazást és 

szállást, valamint a képzésekkel kapcsolatos dokumentációk előkészítését is én végeztem. 

Amellett, hogy a mobilitás fő célja az volt, hogy megismerjük a fogadó szervezet munkáját, jó 

gyakorlatait, a küldő intézményt is be kellett mutatni. Ezt a feladatot én vállaltam. A 

prezentációmra való felkészülés során megismertem egy számomra új technikát, a Prezi.com-

ot és angol kommunikációs készségem is fejlődött. 

 

A mobilitás 1. napján reggel érkeztünk meg a fogadó partnerhez, akik kedvesen fogadták a 

magyar delegációt. Délelőtt az MCA munkatársai bemutatták a szervezetet, megvalósult 

projektjeiket. Kiemelt feladatuk a lakosság informatikai tudásának fejlesztése, ezért több 

projektjük is informatika oktatásról szól. Ahhoz, hogy egy képzést engedélyeztessenek hasonló 
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akkreditációt kell benyújtaniuk, mint Magyarországon 

(http://ncfhe.gov.mt/en/services/Pages/All%20Services/programme_accreditation.aspx). 

 

Célcsoportjaik közé tartoznak mind a (hátrányos helyzetű) fiatalok, mind az idősek. Mindkét 

célcsoportot elérték már képzésekkel (tablet használat, online biztonság). Mivel Málta egy kis 

ország (kb. 400.000 fő) könnyebben el tudják érni az embereket, mint mi itthon 

Magyarországon. 

 

Az MCA rendszeresen szerepel a rádióban, ahol különböző informatikával és e-

kereskedelemmel kapcsolatos témákban szólalnak meg 30-30 percben. Fő céljuk a tájékoztatás. 

Minden adásban feltesznek 1-1 kérdést és a helyesen válaszolók között kisorsolnak egy tabletet. 

A DTE munkatársai között is felmerült már az ötlet, hogy szerepelhetnénk a helyi rádióban, 

ahol bemutathatnánk a teleház hálózat tagjait és fontos témákról beszélgethetnénk. Ez a jó 

gyakorlat megerősített bennünket ebben az elképzelésben, így már fel is vettük a kapcsolatot a 

Civil Hang Rádióval. 

 

Az ebédet az MCA székhelyén fogyasztottuk el, a fogadó partner megvendégelt bennünket és 

egy helyi specialitást kóstolhattunk meg. 

Az ebédet követően a közreműködésemmel a DTE is bemutatta magát röviden. Ezt követően 

az MCA folytatta projektjeinek bemutatását. 

 

A 2. nap délelőttjén az elmúlt évek egyik legsikeresebb projektjét, az ENTER projektet 

mutatták be nekünk a máltai kollégák, a tervezéstől kezdve a megvalósításon át a nyomon 

követésig. A projekt promóciója során híres máltai személyeket kértek fel, akik rövid videókban 

számoltak be a mindennapi életük során alkalmazott informatikai tudás fontosságáról. 

Számomra ez egy nagyon jó példa volt a marketing tevékenységre, talán a későbbiekben a DTE 

is be tudja építeni projektjeibe. Az ENTER projekt keretében informatikai képzéseket 

valósítottak meg szerte az országban, összesen 6034 jelentkező volt. A projektben résztvevő 

oktatók részesültek egy előzetes képzésben, valamint kézikönyvet is kaptak. A tanulók 

tankönyvet és munkafüzetet is kaptak, amelyet máltai és angol nyelven is elkészítettek. Egy-

egy példányt a DTE is kapott, amelyet itthon tanulmányoztunk. Jelenleg egy okostelefonos 

képzést fejlesztünk, amelyhez a kapott anyagok segítséget jelentenek. 
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Délután az európai uniós elveken alapuló stratégiát, az „eCommerce Malta National Strategy 

2014-2020”-at mutatta be az MCA e-kereskedelemért felelős kollégája. A stratégia 4 pilléren 

alapszik: promótálás, mikrovállalkozások strukturális változása, KKV-k támogatása, 

vállalkozások ösztönzése az e-kereskedelemre. 

 

A 3. nap délelőttjén folytattuk a stratégia tanulmányozást, délután pedig  a mobilitás zárásaként 

feltehettük még kérdéseinket és közös projekt ötletekről beszélgettünk. A mobilitást követően 

be is adtunk egy KA2-es pályázatot, amelynek célja az idős emberek aktivizálása, bevonása 

kortárssegítők segítségével, IKT eszközök használatával. A projektben partner lett az MCA, a 

Telecentre danmark és az EMKE is, akik szintén részt vettek a mobilitási projektünkben. 

A szakmai programok mellett volt időnk kirándulni is. Egy buszos utazás során körbejártuk 

Málta szigetét és egy-egy nevezetes helyen meg is álltunk körbenézni. 

 

Összességében nagyon jól éreztem magam a mobilitás alatt. Habár a máltai szervezettel 

kezdetben nehézkes volt a kommunikáció, de a mobilitás alatt nagyon készségesek voltak és a 

mobilitást követően is rendelkezésünkre álltak. Mivel még nem olyan régóta dolgozom a DTE-

nél, így nem ismertem a többi kiutazó kollégát, de a repülőút során sikerült egyeztetnünk 

elképzeléseinket és a mobilitás alatt már igazi csapatként tudtunk részt venni. Úgy gondolom 

az MCA projektjeiből, képzéseiből mi is tudunk profitálni, a kint tapasztaltak ösztönöznek 

bennünket az eddig csak ötletként felmerült projektek megvalósításában. Fejlődött (idegen 

nyelvi) kommunikációs készségem és problémamegoldó készségem. 
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=========================== Kisközösségek a vonalban ============================= 

 

Egyéni beszámoló 

Dojcsák Dániel 

 

2016. február 18. és 20. között vettem részt a máltai mobilitáson, amelynek keretében a 

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének engedélyeztetett, „Teleház 

Katedra – Okostelefon a kiválasztástól az ügyintézésig” című (Eng. szám: E-

000441/2014/D001) 10 órás képzését oktattam a fogadó szervezet (Malta Communications 

Authority) munkatársai számára. A DTE biztosította számomra a képzés tematikáját, 

tananyagát, amelyet adaptálnom kellett a máltai igényekhez. 

A DTE oktatói karába kiválasztás útján kerültem be. Kifejezetten ehhez az 

okostelefonos képzéshez kerestek oktatókat, a lehetőségről egyik kollégám tájékoztatott. 

Jelenleg az IVSZ-nél dolgozom tartalom igazgatóként. Saját alapítású cégemben információ-

technológiai szaktanácsadással foglalkozunk. A mobilkommunikáció és informatika mindig is 

érdekelt, munkámból kifolyólag is folyamatosan figyelem a piac változásait. 

A képzés tematikája: 

1. Mi az okostelefon, phablet, tablet – definíciók, márkák, gyártók 

2. Visszatekintés az 1900-as évektől napjainkig 

3. Hogyan válasszak mobiltelefont, Első indítás 

4. Névjegyek importálása, exportálása, szerkesztése 

5. Mobilinternet beállítás, E-mail kliens beállítása 

6. Alkalmazások telepítése, biztonság 

 

A képzés helyszínét a fogadó szervezet biztosította saját irodaházában, a körülmények 

kiválóak voltak (projektor, wifi, terem). Egy probléma akadt csak: a Youtube nem volt elérhető 

a szigorú beállítások miatt, azonban az MCA rendszergazdájának segítségével gyorsan sikerült 
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megoldani a problémát, így az oktatást színesebbé tevő videókat sikerült megosztanom a 

többiekkel. 

A képzésen részt vevők előzetesen kitöltöttek egy online jelentkezési lapot, amely alapján 

már némi rálátásom lett arra, hogy mennyire ismerik saját készüléküket, mire használják azt, 

így a felkészülésemet ehhez tudtam igazítani. Előzetesen tehát kiderült, hogy az MCA 

munkatársai mind jól tudják kezelni telefonjaikat, azonban úgy gondoltam ennek ellenére is 

tudok nekik új dolgokat mutatni, ez így is lett. 

Amellett, hogy küldő szervezetemmel fontosnak tartottuk rávilágítani arra, hogy okos 

készülékeinkben mennyi lehetőség rejlik, lényeges volt az is, hogy mint szakembereknek 

átadjuk hazai tapasztalatainkat. 

Az MCA kollégái nagyon érdeklődőek voltak, kérdéseiket, észrevételeiket folyamatosan 

megosztották velem. 

A mobilitás alatt fejlődött oktatási és előadói képességem. Szakmai tapasztalatom ugyan 

megvan, azonban oktatási tapasztalatom még kevés van, így kissé izgultam a képzés előtt, de 

szerencsére minden rendben ment. 

Az angol nyelvet napi szinten használom munkám során, azonban kihívást jelentett ezen a 

nyelven oktatni, tudást átadni, így kommunikációs készségem is fejlődött. 

Számomra újdonságot jelentett az engedélyeztetett felnőttképzések dokumentációja. 

Szerencsére a DTE munkatársai összekészítettek minden szükséges dokumentumot és 

elmagyarázták melyik papírt kivel kell aláírattatni, melyeket kell nekem kitöltenem. 

Párhuzamosan az oktatással job-shadowing is zajlott, ahol a DTE egyik képzésekért felelős 

munkatársa is részt vett, tőle a mobilitás alatt bátran kérhettem segítséget. 

A munka mellett sikerült egy kicsit megismerni a várost, a máltai kultúrát, amely teljesen 

magával ragadott. Már régóta szerettem volna eljutni Máltára és ezzel a mobilitással egy régi 

vágyam teljesült, amellett, hogy még szakmailag is fejlődtem.  

Összességében nagyon jól éreztem magam a mobilitás alatt és köszönöm a lehetőséget a 

küldő szervezetemnek, a DTE-nek és minden kollégájának, akik segítettek az út 

megszervezésében. Remélem a későbbiekben is együtt tudunk működni és a kint megszerzett 

tapasztalatokkal tökéletesíteni tudjuk a képzést, illetve új ötleteket is megvalósítunk. 
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======================== Kisközösségek a vonalban ========================== 

 

Egyéni beszámoló a Teleház mobilkatedra projekt (projekt azonosító: 2015-1-

HU01-KA104-013340 lendvai tapasztalatairól 

 

Képzés címe: Teleház Katedra – Okostelefon a kiválasztástól az ügyintézésig 

Rendezvény helyszíne: Lendva, Szlovénia 

Résztvevő oktató: Birkás István 

Időpontja: 2016. április 18-19. 

 

Céljaim, észrevételek: 

 

A résztvevőket megismertetni a mobiltelefonokkal. Ezt kezdve a történetükkel, fejlődési 

szakaszokkal. Az egyes típusok közötti különbségekkel. Elérni, hogy mindenki meg tudja 

fogalmazni a saját szükségletét és ahhoz mérten a legmegfelelőbbet készüléket ki is tudja 

választani. Az egyes mobiloperációs rendszerek közötti különbségekkel. Előnyök, hátrányok, ár-

érték különbségek. Kapcsolattartás a közeli ismerősökkel és akikkel nagyobb a földrajzi különbség. 

Hivatali és banki ügyintézést megkönnyítő programok, szolgáltatások. Tetszés szerinti 

alkalmazásokat telepíteni, használni. Elérni, hogy a mobiltelefon ne egy szükséges rossz legyen, 

hanem a mindennapi munkát, életet megkönnyítő eszköz. És kialakuljon egy olyan magabiztosság, 

amely megerősíti, hogy a telefon dolgozzon az emberért. A legfontosabb személyes adatok, 

telefonszámok tárolása és biztonságban tartása, mentése. Ne okozzon gondot, hogy ha telefont kell 

váltani. 

Szerettem volna megismerni a csoport közös és egyéni igényét fenntartva a folyamatos érdeklődést 

és az információcserét. 

 

Volt közöttük tanár, aki az oktatásba szerette volna bevonni a minden diák zsebében megrejlő 

mobiltelefont. A tanítás közbeni prezentációtól a gyakorlást és számonkérést is megkönnyítő 

alkalmazásokat ismertünk meg közösen. 
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Megismertünk orvosi alkalmazást, amely leírásokat tartalmaz az egyes gyógyszerekről és azok 

alkalmazásáról, használatáról. A receptgyűjtemények a szülők, nagyszülők szívét dobogtatták meg. 

 

Megismerhettem a város szépségeit. Kis betekintést nyertem a közigazgatási ügyekbe, a helyi 

mobilszolgáltatási lehetőségekbe. Szerencsére volt időnk párhuzamot vonni a határ két oldalán lévő 

különbségekkel. Így a beszélgetéseken keresztül tudtuk konkretizálni a kérdéseket, és remélhetőleg 

a válaszokkal eloszlatni az esetleges bizonytalanságok. 

Személyenkénti kérdéseket közösen beszéltük meg, hogy mindenki tudjon belőle kamatoztatni. 

 

A képzés alatt megismerhettem nagyszerű embereket, és a mindennapi életüket. Gyönyörű 

kézműves alkotásokat, melyre méltán büszkék. A gasztronómiai remekeket, házias ízeket. Büszkén 

említették az évről-évre megrendezett Bográcsfesztivált, festett tojásokat, házilag sajtolt 

tökmagolajat. Történelmi helyszínekről, épületekről, nevezetességekről tudhattam meg információt. 

 

Olyan értékekkel, ismeretekkel gazdagodtam, amelyeket a mindennapi munkámban és a 

magánéletemben egyaránt sikerrel kamatoztathatok. 


