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A 4. transznacionális projekttalálkozót, 

amely a TERRAMPACIS szervezett 

2020. április 1–4-ig, online került 

megrendezésre mivel a partnerek 

képtelenek voltak utazni és fizikailag is 

találkozni, ezért a találkozót a 

Gotomeet online platformon tartották 

és rögzítették 2020.04.01-én. 

A megbeszélésen a következő témákat 

vitatták meg: 

A projekt tevékenységeinek 

megvalósítása, a következő lépések, 

elemzés és visszajelzés a már elvégzett 

munkáról, a C1 rövid távú közös 

képzési tevékenység végrehajtása. 

 

A projekt kézikönyve elkészült és 

fordításra került, a VHS SOB készíti a 

végleges verziót, amely nyomtatott 

kézikönyv formában készül, angol 

nyelven A4 formátumban. 

 

A rövid távú közös képzési eseményt 

2021-ben az első megfelelő időpontra 

halasztották. Ha a COVID megengedi, 

az összes partner jelenleg a rövid távú 

képzés anyagán dolgozik. 

Újdonságok a projektben 

u 

 
 

A projekt új időpontjait meghatározták, és alkalmazkodtak az összes ország új 

helyzetéhez. 

A partnerek november 26-án online találkoznak az 5. transznacionális online 

találkozón. 

A görögországi rövid távú közös képzést az első megfelelő időpontban, 2021-

ben szervezik meg. 

A rövid távú közös személyzeti 

képzési esemény 5 napig tart, és a 

görögországi Kalamatában lesz. 

Minden partnertől (Spanyolország, 

Németország, Olaszország, 

Görögország, Magyarország, 

Norvégia, Szlovénia) 3 munkatárs 

vesz részt (összesen 21 fő). 

 

A tanfolyam lehetőséget ad arra, 

hogy készségeket és elméleti-

gyakorlati ITC információkat (a 

szociális munkaterületen) felnőttek 

számára, tesztelje az eddig 

kidolgozott anyagokat, videókat 

készítsen és töltsön fel a Web 

Platformra. 

 

Ezen formális, nem formális és 

informális tanulási tapasztalatok 

révén támogatni fogjuk a 

a megszerzett ismeretek, készségek 

és képességek fejlesztése, 

elismerése és érvényesítése lesz 

folyamatban. 

A COVID 19 krízis a felnőttek 

online tanulásának jelentős 

növekedését eredményezte. A 

tantermi környezetben négyszemközt 

megkezdett képzés nagy részét 

online folytatták. Mint ilyen, a válság 

erőteljes tesztet nyújt az online 

tanulás lehetőségeiről. Ezenkívül 

kiemeli főbb korlátait, többek között 

a megfelelő digitális készségek, 

számítógépes berendezések és 

internet-hozzáférés előfeltételét az 

online képzés elvégzéséhez, a 

hagyományos munkaalapú tanulás 

online lebonyolításának nehézségeit, 

valamint a tantermi oktatáshoz 

szokott tanárok küzdelmét. 

 
 

Forrás: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/the-potential-of-online-learning-for-adults-

early-lessons-from-the-covid-19-crisis-ee040002/ 
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