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A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, mint az 
 

O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth)  

O-IKT (Sport-Egészség-Turizmus-Ifjúság) 

 
című, RO-HU 161 azonosítószámú projekt konzorciumvezetője, amelynek megvalósítása 
keretében a Tájékozódási Futásért Alapítvány és az Condor Club Arad partnerségével 2020. 
februárjában új eszközzel, új szolgáltatásokra szeretné a Teleházak, DJP-ok és kis 
közösségek figyelmét felhívni. 
Kérünk benneteket, próbáljátok ki ezt a távolságokat átívelő tanulási formát! 
 
Mi is a webinárium? 
 
A webinárium, a “web” és a “szeminárium” szó trükkös összeházasításából született. Vagyis a 
webinárium valójában online szeminárium. 
A legnagyobb előnye, hogy egy webináriumon utazás nélkül is részt tudsz venni, illetve a 
teleház gépéről, vagy otthonról is be tudsz kapcsolódni. A mi webináriumunkra jelenleg 
egyszerre 100-an jelentkezhetnek fel. 
 
Hogyan tudsz csatlakozni? 
 
A számítógépen nincsen szükség telepítésre, a webinár böngészőben futó alkalmazás, amely 
egy átlagos számítógépen is működik. 
Először a jelentkezési lap beküldésével regisztráljatok. A regisztráltak e-mailban kapják meg 
a belépési linket, amelyre kattintva a webinár időpontjában be tudtok kapcsolódni az online 
előadásba. A chatfalon keresztül kérdezhettek az előadótól, aki a web szeminárium megadott 
időpontjában válaszol.  
 

A jelentkezési felület itt érhető el. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEuJ10qSc3h9Js9mBbmWfDXLU6I2dt80LCjR0ei3GrY_
M4ig/viewform 

 
Információ, további kérdések a csatlakozás módjáról: 
 
Kovács Márta, +36304030075; kommartt@t-online.hu, vagy Farkas Ildikó +36202158880; 
dtertf@gmail.com 
 
Célunk felhívni a figyelmet egy olyan életformára, amely megközelíti az egészséges, 
felelősségteljes, környezettudatos életmódot a tájékozódási futás eszközével, amelynek 
kimenete a munkaképesség hosszú távú megőrzése, a nemzedékek és a család megerősített 
kapcsolata, valamint a fiatalok természet szeretetének kibontakoztatása. 
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A sportcélú nevelés mellett a létrehozott tájfutó központok helyszínén és vonzáskörzetében 
turisztikai célpontok felkutatásával, - amelyek sport turisztikai célt is szolgálhatnak - portálon 
való megjelenítésével, a helyi lakosság felkészítésével digitális eszközök bemutatását 
tartalmazó webinár előadások alkalmazásával 4 modulban a vidéki esélyteremtést szolgáljuk. 
Az előadások segítik a célcsoportot, a kis közösségeket abban, hogy felismerjék értékeiket, 
ápolják azokat, tegyék közzé környezetükben és ezzel fejlesszék lakóhelyüket. 
 
Célcsoport: 
 
Elsősorban olyan emberek közösségéből áll, akik a kis települések lakosai számára a terület 
rejtett értékekeit és turisztikai látványosságait népszerűsítő céljaik vannak. Ezek az emberek  
teleházakban dolgoznak, kulturális központok vezetői, tanárok vagy civil szervezetek 
munkatársai, lokálpatrióták, önkéntes segítők. Ők azok, akik képesek felhívni a teljes 
népesség, különös tekintettel a fiatalok, gyerekek figyelmét arra, hogy felkutassák és 
dokumentálják a helyi értékeket, és ezzel hozzájáruljank a a település fejlesztéséhez. 
Ezenkívül az előadásokhoz bárki csatlakozhat, a 4. modul elsősorban természetkedvelő, és 
tájékozódási futók számára készült. 
 
A választható szemináriumok tematikája 4 modulban: 
 

1. modul 
Online közösségépítő eszközök  
(a Blog, Facebook, Instagram, Twitter, Online magazin, közösségi videózás, média 
kommandó, instant újság, felhasználásuk, jó példák) 
Vetítés időpontja magyar nyelven: 2019. február 19. 15.00 

 
2. modul 

Távoli csoportmunkát támogató eszközök:  
(Doodle, Google drive, Naptár, Basecamp, Webinárium, Prezi, felhasználásuk, jó példák, 
megoldások) 
Vetítés időpontja magyar nyelven: 2019. február 19.16.30 

 
3. modul 

Google for nonprofit, Facebook- hirdetés, QR kód használata és a Digitális Invázió szerepe a 
helyi értékek népszerűsítésében, felhasználásuk, jó példák 
Vetítés időpontja magyar nyelven:2019, február 26.15.00 

 
4. Modul 

Mobil applikációk  
Tájékozódási futás, térképhelyesbítés (MapRun, Mobo, GPS Orienteering, Sport ident 
Orienteering, Orienteering Compass & Map, Symbols for Orienteering) 
Temészetjárás (Drallo, Kék túra, Természetjárás, földön, vízen, két keréken, 
határozók, Geoládák, Open Sreet Map, Gogle Earth Pro, Határozók) 

Online és számítógépes játékok 
(Virtual-O – Tájfutás szimulátor, Tájfutó KVÍZ, Interaktív térképjel oktató felület, 
Routegadget 2., A legnagyobb tájfutó térkép a világon ) 

Számítógépes programok  
(Open Orienteering mapper - Ingyenes térképrajzoló)  

Társasjátékok  
(HSH, Sunnistuspeli, puzzle, memória kártya, I love Orienteering kártya, forgatós 
kocka) 

Drónok 
Fotó alapú légifelvétel feldolgozás típusok, Ortomosaic, LIDAR, DJI Phatom 4 RTK, 
DJI Phantom 4 Pro, DJI Mavic 2 Pro, A DJI-on túl, Szoftver – Robotpilóta, Szoftver – 



 

Feldolgozás, Szoftver - teljes körű szolgáltatás, Szoftver – Gépigény, A drónok 
sokoldalú felhasználási lehetőségei. 

Vetítés időpontja magyar nyelven: 2019.február 26. 16.30 

 
 
Közösségben való megtekintési lehetőségek helyszínei: 
 
 Ásotthalom: Ásotthalmi Művelődési Ház; Ásotthalom, Béke u. 28, 6783 

 Ópusztaszer: Ópusztaszeri Faluház és Könyvtár; 6767 Ópusztaszer, Felszabadulás u. 27 

 Sándorfalva: Sándorfalvi Kulturális Központ; 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6. 

 
Kövess minket a facebookon, ahol a részletekről és időpontokról és a helyszínekről naponta 
friss információk jelennek meg! 
Facebook: Tájékozódási futás - O IKT SETI - Sport, Egészség, Turisztika, Informatika 
 
Honlap: 
 
o-sportturizmus.ertekek.hu, o-sport.ertekek.hu 
 
Tudnivalók: 
 
Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a rendezvényen/képzésen fényképek és videofelvételek 
készülnek, melyeket illusztrációként, illetve promóciós célból felhasználhatunk. 
 
Szeged, 2020. január 21. 
 
 
 
 
                  Tószegi Gyula                                      Takács Ágnes 
                elnök                       projektvezető 
       s.k.       s.k. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.” 

http://maps.google.com/?sll=46.496937,20.065260&hl=hu&z=16&q=6767+%C3%93pusztaszer,+Felszabadul%C3%A1s+u.+27.&om=1
http://sandorfalva.hu/onkormanyzati-intezmenyek-cegek/sandorfalvi-kulturalis-kozpont/
O-sportturizmus.ertekek.hu

