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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. 

 

 

   ERASMUS + PROGRAM 

 Multimédiás eszközökkel és animációval az inkluzív 
oktatásért 

Meghívó az I_AM Shots online  
kreatív műhelyekre 

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

 
Innovatív módszereket, gyakorlatokat fejlesztünk és próbálunk ki, melyek a valódi iskolai inklúziót 
ösztönzik és közös emberi értékeinket állítják a középpontba. 
 

A Kézenfogva Alapítvány I_AM SHOT kreatív műhelyekre várja érdeklődő tanárok, sni/fogyatékos 
gyermekeket nevelő szülők, kamasz gyerekeik és barátaik jelentkezését. Fogyatékos emberekkel mint 
példaképekkel, görög animációs filmrendezőkkel és az alapítvány szakembereivel együtt készítjük el a 
projekt magyar csapatának pár perces videóját. Magyarország mellett, lengyel és görög csapatok is 
készítenek videót, így a kreatív folyamat nemzetközileg, egyszerre több országban valósul meg. 
 

Várjuk a hazai csapatba a jelentkezőket! 
 

Az online workshopok időpontja: 
2021. június 9-én (szerdán) 16:30-tól 18:00-ig 
és június 30-án (szerdán) 16:00-tól 19:00-ig a Zoom platformon.  
 

Jelentkezés: https://forms.gle/2VfEreJab5K8srag9 
 
Célunk: 1-2 perces oktatási célú animációs videó készítése, mely közérthetően mutatja be a sajátos nevelési igény és 
a fogyatékosság, valamint az inkluzív tanulás fogalmát, a hozzájuk kapcsolódó jelenségekkel együtt. A projekt 
filmjeinek segítségével Európa-szerte számtalan tanár hozhatja közelebb a gyerekekhez és fiatalokhoz ezt a témát és 
felkelthetik érdeklődésüket.   
 

Műhelyek: az első alkalom a közös ötletelésről és a történet, a storyboard fejlesztéséről szól, majd 
a 10 fős magyar csapat részt vesz az angol nyelvű „Co-create and Share Labs” online workshopon a 
görög PLATFORMA - Urban Culture CO szervezettel, az egyik legrangosabb nemzetközi animációs 
fesztivál, az animasyros. rendezőjével. Ekkor együtt dolgozzuk ki az animációs videót, a nyelvi 
akadályok áthidalására fordítást biztosítunk.  A résztvevőknek lehetőségük nyílik majd a projekt 
későbbi szakaszaiban is együttműködni a Kézenfogva Alapítvánnyal. 

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

Az online műhelyeken a résztvevőkről kép és hangfelvételek készülnek majd. 

Jelentkezési 
határidő: 

június 7. 

https://forms.gle/2VfEreJab5K8srag9
https://animasyros.gr/
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