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   ERASMUS + PROGRAM 

 Animációs és multimédiás eszközökkel az inkluzív 
oktatásért 

 

 

Meghívó 
 az Életre keltünk egy befogadó iskolát 

- online képzésre - 
 

 

A Kézenfogva Alapítvány Látszom projektje ingyenes 
online képzése 

várja érdeklődő pedagógusok, gyógypedagógusok, 
ifjúságsegítők és egyéb oktatás területén dolgozó 

szakemberek jelentkezését! 

Az I_AM Erasmus+ projekt célja a sajátos nevelési igényű 
és fogyatékos gyermekek, fiatalok inklúziójának 
elősegítése az iskolákban.  
 

 

Az I Am / Látszom nemzetközi projekt egy olyan egyedülálló képzési tananyag megismerését ajánlja, mely 

egy négy országban zajló átfogó kutatás és több, mint 500 tanár visszajelzése alapján épült fel. Képzésünkkel 

azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevők olyan befogadó iskoláért, oktatási intézményért dolgozhassanak, 

ahol sikeresen tanulhatnak együtt sajátos nevelési igényű, fogyatékos és nem fogyatékos gyerekek. A kurzus 

része az animáció módszerének megismerése is, melyet követően a résztvevő pedagógusok és iskolai 

csapataik animációs videót készíthetnek, amellyel egy görögországi animációs fesztiválon való részvételt 

nyerhetnek. 
 

Várjuk a hazai a jelentkezőket! 
 

Az online képzés részletei: 
1. egy magyar nyelvű online e-learning kurzuson való részvételt ajánlunk a 

képzés előtt 

2. módszertani képzés:  

2022. március 4. 14-18 óráig (pénteken) és március 5-én 09:00-tól 

17:00-ig (szombaton) a Zoom platformon 

   
Jelentkezési 

határidő: 
február 28. 

https://social-survey.eu/index.php/399171?lang=hu


IPI-SOC-IN: társadalmi inklúzió az oktatási, képzési és ifjúsági területen  

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZÁMA: 621502-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez és képzés szervezéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szervezők 
álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 

 

  

3. egy 4 órás multimédia és animáció képzés március 24-én (csütörtökön) 16-20 óráig Zoom 

platformon 

 

A kurzusokon való részvétel ingyenes, a multimédia képzésen tolmácsolást biztosítunk. A férőhelyeket a 

jelentkezés sorrendjében töltjük be. Egy intézményből több szakember is jelentkezhet. 

 

Regisztráció linkje 

Jelentkezési határidő: Február 28. 

 
 
 

A képzés végén a pedagógusok számára opció, hogy csatlakozzanak diákjaikkal az 

animációs verseny magyar fordulójához. A legjobb magyar animációt elkészítő tanár és 

négy diákja jutalmul a görögországi Syros szigetére utazhat a 2022-es rangos Animasyros 

animációs fesztiválra. 

 
Az I_AM projektről bővebben: http://kezenfogva.hu/latszom 
A részvétellel kapcsolatos további információk: kovacs.annamaria@kezenfogva.hu 
 

Az online műhelyeken a résztvevőkről képi és hangfelvételek készülnek majd. 

https://social-survey.eu/index.php/399171?lang=hu

