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Üdvözöljük az I_AM projekt online képzési programjában!

Itt néhány egyszerű instrukciót talál, amelyek segítenek eligazodni a
képzési programban.
1. Minden online képzési alkalom előtt javasoljuk, hogy olvassa el a vonatkozó modulok elméleti
részét az e-learning felületen, és végezze el az ott található tevékenységeket. Ez lehetőséget ad
Önnek arra, hogy felkészüljön az online képzési alkalmak során mélyebben elemzett témákra.
Emellett segíti abban, hogy az Önt érintő konkrét kérdésekre és témákra összpontosíthasson.
Az e-learning felülethez a projekt honlapján keresztül (https://inclusiveeducation.eu/) vagy
közvetlenül a következő linken férhet hozzá:
http://elearning.inclusiveeducation.eu/login/index.php

A platformra való bejelentkezéshez használja az e-mail-címét és a jelszót, amelyet a helyi
partnerszervezet, a Kézenfogva Alapítvány munkatársa e-mailben küldött Önnek.
✓ Azt javasoljuk, hogy a hibák elkerülése érdekében másolja ki, és illessze be a jelszót!
2. Az online képzési alkalmakra hitelesítési okok miatt valódi névvel kell bejelentkezni. A helyi
partnerszervezet munkatársai bejelentkezés után segítenek a név megváltoztatásában, amennyiben
ezt Ön szeretné.
✓ Az online képzés programját lásd a következő oldalon.
3. Az online képzések során fotók (képernyőfelvételek) készülnek, amelyeket a projekt
disszeminációs, kommunikációs tevékenységeihez használunk fel. Ha nem szeretné, hogy az arca
látható legyen, kikapcsolhatja a webkamerát.
4. Az online képzések végén, valamint néhány hónappal azután, a helyi partnerszervezet, a
Kézenfogva Alapítvány, ugyanannak a kérdőív kitöltésére kéri majd, mint amelyet a regisztráció
során töltött ki. Ennek a célja az összehasonlítás, amin keresztül Ön is segítheti a képzési program
hatékonyságának értékelését, és annak továbbfejlesztését.

Ne hagyja ki a lehetőséget, és csatlakozzon az Animasyros által
szervezett Animáció & multimédia online képzéshez!
Az összes online képzéseken való részvétel dátumai és linkjei a dokumentum
helyi verziójában találhatók.

“The content of this document represents the views of the author
only and is his/her sole responsibility. The European Commission
does not accept any responsibility for use that may be made of the
information it contains.”
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Online képzés 1. alkalom: 2022. március 4. péntek, 14:00-18:00 óráig

•

Befogadó oktatás

Csatlakozás az alábbi linken:
Zoom link
https://us02web.zoom.us/j
/2506249422
Meeting ID: 250 624 9422

Online képzés 2. alkalom: 2022. március 5. szombat, 9-17 óráig
•
•
•
•

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődési szükségletei
(9-13 óráig)
A megfigyelés, mint a tanulók speciális igényeivel
kapcsolatos információgyűjtés módszere (9-13 óráig)
A sokszínű csoportban való munkavégzésre vonatkozó
képességek (14-16 óráig)
A tanárok és a diákok érzelmi intelligenciás és
kommunikációs készségei (16-17 óráig)

Csatlakozás az alábbi linken:
Zoom link
https://us02web.zoom.us/j
/2506249422
Meeting ID: 250 624 9422

Online képzés 3. alkalom: 2022. március 24. csütörtök, 16:00 - 20:00 óráig

Animáció & multimédia képzés
•

Érzékek: Út a befogadás felé

Csatlakozás az alábbi linken:
Zoom link
https://us06web.zoom.us/j
/81395470558?pwd=djg3O
VB5RDVpYkYxZmNEak5hZH
JnUT09
Meeting ID: 813 9547 0558
Passcode: 253547
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