https://interreg-rohu.eu
Asociatia Regionala a Telecentrelor-Sud , ca beneficiar al proiesctului :

O-IKT (Sport-Health-Tourism-Youth)
O-IKT (Sport-Sănătate-Turism-Tineret)

In cadrul proiectului RO-HU 161 este liderul consorțiului de proiect cu acelasi nume .într-un
parteneriat cu Fundația de Orienteering Szeghedin și Condor Club Arad în februarie 2020 se doreste
prin miloace noi atragerea atentiei asupra noiilor servicii .
Vă invităm să încercați această formă de învățare la distanță!
Ce este un webinar?
Webinarul s-a născut din combinația complicată a cuvintelor „web” și „seminar”. Cu alte cuvinte,
webinarul este de fapt un seminar online.
Cel mai mare avantaj este că puteți participa la un webinarium fără a călători, sau vă puteți conecta
de acasă. În prezent, există 100 de înregistrări pentru webinarul nostru.
Cum te poți alătura?
Nu este necesară instalarea pe computerul dvs.a unei aplicații specială.
În primul rând, înregistrați-vă prin trimiterea formularului de cerere. Membrii înregistrați vor primi
un e-mail cu un link de intrare care vă va permite să vă înscrieți la prezentarea online la momentul
webinarului. Prin chat, puteți pune intrebari vorbitorul care va răspunde la momentul webinarului.
Interfața aplicației este disponibilă aici.
Informații, întrebări suplimentare despre cum să vă alăturați:
Márta Kovács, +36304030075; kommartt@t-online.hu
Scopul nostru este de a atrage atentia asupra unui stil de viață sănătos, responsabil, ecologic, printro conducere orientată care are ca rezultat păstrarea pe termen lung a capacității de muncă, o relație
consolidată între generații și familie și o dragoste pentru natură.
Pe lângă educația sportivă, localizați centre de orientare și localizați destinații turistice care pot servi
turismul sportiv, precum și afișarea lor pe un portal. Ínstruid localnicii prin prezentări webinar digitale
în 4 module pentru a crea oportunități comunităților rurale.

Prelegerile ajută grupul țintă, comunitățile mici, să-și recunoască valorile, să le ocrotească și, prin
urmare, să-și îmbunătățească viața.
Grup țintă:
Este alcătuit dintr-o comunitate de oameni care au ca obiectiv promovarea valorilor ascunse și
atracțiile turistice ale zonei pentru locuitorii mici așezări. Acești oameni lucrează în centrele culturale,
profesori sau ONG-uri, patrioți locali, voluntari. Aceștia sunt cei care pot atrage atenția întregii
populații, în special a tinerilor, copiilor, asupra descoperirii și documentării valorilor locale și
contribuie astfel la dezvoltarea așezării.
Seminarii opționale în 4 module:
Modulul 1
Instrumente de construire a comunității online
(Blog, Facebook, Instagram, Twitter, Revista online, Video social, Ziar Online, Utilizările lor, exemple
bune)
Data proiecțiilor:20.02.2020 , joi, ora 17:00

Modulul 2
Instrumente pentru a sprijini munca în echipă de la distanță:
(Doodle, Google drive, Calendar, Basecamp, Webinar, Prezi, Utilizări, exemple bune, soluții)
Data proiecțiilor: 25.02.2020 , marti, ora 17:00

Modulul 3
Google pentru non-profit, Facebook Advertising, folosind codul QR și rolul invaziei digitale în
promovarea valorilor locale, utilizarea lor, bune practici
Data proiecțiilor: 25.02.2020 , marti, ora 17:00

Modulul 4
Aplicații mobile
Orientare, corectare de hărți (MapRun, Mobo, orientare GPS, orientare sport ident, orientare busolă și
hartă, simboluri pentru orientare)
Drumeție
(Drallo, Drumeție albastră, Drumeție pe pământ pe apă pe două roți, Decisori, Geocache, Harta Sreet
deschisă, Gogle Earth Pro)
Jocuri online și computerizate
(Virtual-O - Simulator de orientare, QUIZ de orientare, Tutorial de semn de hartă interactivă,
Routegadget 2. cea mai mare hartă de orientare din lume)
Programe de calculator
(Open Orienteering mapper - Free Map Drawer)
Jocuri
(HSH, Blessing game, puzzle, card de memorie, I love card Orienteering, rotating cub)
Drone
Tipuri de prelucrare a vizualizării aeriene bazate pe fotografii, Ortomosaic, LIDAR, DJI Phatom 4 RTK,
DJI Phantom 4 Pro, DJI Mavic 2 Pro, Dincolo de DJI, Software - Robot Pilot, Software - Prelucrare,
Software - Serviciu complet, Software - versatile pentru drone.
Data proiecțiilor: 25.02.2020 , marti, ora 17:00

Locații de vizualizare în comunitate:

Căsoaia - GPS: 46.216336, 21.751334, guredo@yahoo.com
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Băile Felix – Szentmarton-Sanmartinstr.LiviuRebreanu 2 demejo2017@gmail.com
•
Sânnicolau de Munte - Sala de sport Scoala gen.1-Altalanos iskola sportterem
tehnoprint@gmail.com
Pasul Vartop - Nr.94041 zavodszkytamas@gmail.com
Urmăriți-ne pe facebook pentru detalii actualizate zilnic!
Facebook: Orientare - Tájékozódási futás - O IKT Sport Egészség Turizmus Ifjúság
Site-ul:
Sports-Traveling.com, Sports-Traveling.com (în construcție)
Date și informații:
Vă rugăm să rețineți că fotografiile și înregistrările video vor fi realizate la eveniment / antrenament
și pot fi utilizate în scopuri ilustrative sau promoționale.
Szeged, 21 ianuarie 2020

Gyula Tószegi
Președinte

Ágnes Takács
manager de proiect

„ConținutulacestuidocumentnureprezintăînmodnecesarpozițiaoficialăaUniuniiEuropene.”

