Kedves Érdeklődő!

Szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy a MACSKE COVID 19 járványhelyzet súlyosbodása miatt
szeretne átállni az online távoktatásra.
A jelentkezés előtt kérjük az alábbiakat gondolja végig!
Az online oktatás technikai feltételi, amelyet a hallgatónak kell biztosítania:
•
•
•
•
•

okostelefon, vagy tablet, vagy asztali számítógép, vagy laptop;
videófilmek megtekintésére is legyen alkalmas az eszköz (ezt minden okoseszköz már
tudja)
mikrofont és kamerát is tartalmazzon, vagy külön álljanak rendelkezésre ezek az
eszközhöz csatlakoztatva,
megbízható Internet,
az okoseszközön Internetes keresőprogram (Firefox, Chrome stb.)

Az oktatás technikai háttere:
Az oktatás a Zoom rendszeren keresztül történik. A külső szakmai gyakorlatot előíró képzések
esetében – amíg a gyakorlati helyek nem tudnak újra hallgatókat fogadni addig- a gyakorlat is.
A Zoom rendszer ingyenesen letölthető és használható felhasználóbarát és könnyen kezelhető
oktatásra is alkalmas platform. A tanulóként való alkalmazásához szükséges néhány egyszerű
lépést megtennie, amelyről az alábbi oktatóvideó ad tájékoztatás:
https://www.youtube.com/watch?v=923N8vRTQNc&ab_channel=ViktorTam%C3%A1s
Az online oktatás próbájaként indítunk majd egy Zoom meatinget az első konzultációs napot
megelőző napon.
A próbát a képzés oktatója/-i vezetik. Telefonos elérhetőségüket a hallgatók megkapják,
amennyiben valami csatlakozási vagy egyéb technikai problémájuk adódik és nem tudnak
bejelentkezni.
Amennyiben a képzés ideje alatt felmerülő technikai problémák akadályozzák az oktatási
napokon való részvételt, akkor a MACSKE lehetőséget biztosít az elmaradt órák pótlására fél
éven belül egy következő tanfolyam keretein belül. A felmerült akadály akkor elfogadható, ha
azt haladéktalanul egyezteti a Résztvevő a képzés oktatójával és ezzel kapcsolatban írásbeli
kérvényt nyújt be a webolalon szereplő KÉRELEM elmaradt oktatási órák pótlására c.
nyomtatványon.

Jelenlét az online oktatáson:
A hiányzási feltételek megegyeznek a jelenléti oktatásnál elvártakkal. A megengedett hiányzás
mértékéről a képzések részleteinél tájékozódjon.
A hallgató jelenlétét az oktató kamerán keresztül ellenőrzi. A hallgató a jelenlétét a képzési
szerződéssel együtt kapott jelenléti íven rögzíti.
Az online órákon való részvételnél kérjük Önöket használják a kamerájukat, mert az oktatási
módszerek többnyire interaktivitásra épülnek, sok a csoportmunka és a beszélgetés.
Kérjük figyeljenek arra, hogy a kamerájuk úgy legyen beállítva, ami annyit mutat a személyes
terükből, amennyit láttatni engednének.
Tananyagok, oktatási segédanyagok:
A tanulási segédanyagokat a képzés vezető oktatójától kapják meg e-mailen a képzés első
oktatási blokkját követő munkanapon.

Az oktatásokról hang- és videófelvétel nem készíthető. Az elektronikusan kapott
segédanyagok tovább nem adhatók, kizárólag a felkészülést szolgálják. Jelentkezésével Ön
nyilatkozik arról, hogy ezeket a szerzői jogi és adatvédelmi szabályokat elfogadja.
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