
Technikai feltételek 

• Kérjük, hogy lehetőleg 5 évnél fiatalabb, kamerával és mikrofonnal ellátott asztali
számítógépet vagy laptopot használjon. Tapasztalataink szerint a fej-, ill. fülhallgató
segítségével szinte teljesen ki lehet szűrni a mellékzajokat, így ennek használatát nagyon
ajánljuk. A tabletet, okostelefont nem javasoljuk, legfeljebb az interaktív részvételt nem
igénylő, frontális előadások követésére tartjuk ezen eszközöket alkalmasnak. Mindezt azért
kérjük, mert a legjobb szakmai tartalmat sem lehet megérteni akadozó, kimaradó hang
mellett. Telefonnal, tablettel, lassú számítógéppel vagy lassú internet kapcsolattal történő
csatlakozás esetén a konferencia többi részvevője is akadozó, kimaradó hanggal számolhat. A
nem megfelelő technikai eszközök ellehetetleníthetik a részvételt: ilyenekkel nem
biztos, hogy végig részt tud venni a képzésen.

Regisztrációs e-mail cím és gmail-es e-mail cím 

• A képzésre való jelentkezéskor a regisztrációs e-mail cím mellett egy gmail-es címet is
kérünk (ez a kettő lehet azonos is). Nyomatékosan kérjük, hogy saját névvel regisztrált gmail-
es e-mail-címmel jelentkezzen majd be a linken megküldött Google felületre, mert ezen
keresztül folyik majd az online képzés, valamint a jelenlét igazolása.

Jelentkezés 

• Az intézmények számára a pedagógusok jelentkezésének összegyűjtéséhez letölthető
segédtáblázatokat készítettünk (Segédtáblázat alsó tagozatos képzésekhez, Segédtáblázat
felső tagozatos és középiskolai képzésekhez), amelyek segítségével intézményi bejelentkezést
követően rögzíthetik a jelentkezéseket. Ebben az esetben a későbbiekben visszakereshetik és
megnézhetik a rögzített jelentkezéseket. Mindemellett a pedagógusok közvetlenül is
tudnak jelentkezni, de a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az intézmény vezetőjének
a beleegyezésével vesz részt a képzésen.

• A visszaigazoló e-mailt követően a honlapon a Naptárban is meg tudja nézni, hogy pontosan
mikor kezdődik a képzés, amelyre jelentkezett.

• A képzéseink létszámkorlátosak. Kérjük, amennyiben mégsem tud a képzésen részt venni,
jelezze munkatársunknak, aki a várólistán szereplőket értesíteni tudja.

• A képzéseket lezárjuk, ha a létszám betelt. Amennyiben az adott képzés indítása előtti 10.
naptári napon a jelentkezések alapján nincs meg a résztvevői minimum létszám, a képzés nem
kerül megtartásra, és erről a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

• Az előző évekhez képest további változás, hogy az elégedettségi kérdőívet, valamint a képzési
igazolást digitálisan küldjük majd meg a képzést követően a regisztrációkor megadott email-
címre.

Technikai segítség a Classroom kipróbálásához, a technikai feltételek teszteléséhez 

• Azok számára, akik nem ismerik a Google Meet, valamint Classroom felületeket, készítettünk 
egy rövid tájékoztatót, amelyet letölthetnek a honlapunkról. Ezeken kívül a képzéseinket 
megelőző negyed órában már élnek a belépési linkek, munkatársaink szükség esetén 
segítenek a belépésben. 

https://www.katped.hu/sites/default/files/google_meet_hasznalata.pdf

