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A Futureg PT tisztelettel meghívja az 
 

„KIDSAFEDU – online biztonság gyerekeknek a határmenti térségben” 
projekt keretében zajló oktatási rendezvényre 

 
online regisztrációval, ingyenes tréningjsorozatának  

I. részére 
Trénerek tréningje formátumban, az alábbi témában 

Online kommunikációs tréning  
(kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/317) amely az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország 
Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támoga-

tásával valósul meg. 
Helyszín:   online (regisztráció oz@futureg.sk mailben)  
Időpont:   2021. 04.28-án, szerdán, 16- 20 óra  
 

Program: 
 
16:00-16:05   Megnyitó - FutuReg Polgári Társulás - Bott Domonkos Lívia  
16.10-18:05  Online kommunikációs technikák  Mészáros Krisztina tréner, 

kommunikációs szakember, coach, mediátor 
18.10-20:10   Online tanítás és tolerancia online – Tóth Erika, pedagógus 
20:10 -20:30   Q&A  
 
A tréning nyelve magyar. A tananyagok egy része szlovák nyelven is elérhető 
lesznek a www.kidsafedu.eu oldalon. 
 
A rendezvény támogatója:  
Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program keretében az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A meghívó tartalma és a rendezvényen elhangzó információ nem feltétlenül tükrözi 
az Európai Unió hivatalos álláspontját.  
Kapcsolat: Krisztina Mészáros - tréner, e-mail: meszaroskrisztina84@gmail.com 

 

FutuReg PT: oz@futureg.sk, 0917737076 

 

 

 

 

 

http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.skhu.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaUQHKMTMdSMGbTq5jaFrg1JWZfG8NApYv-PGQTiSmvg6tPw/viewform
http://www.kidsafeu.eu/
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A Futureg PT tisztelettel meghívja az 
 

„KIDSAFEDU – online biztonság gyerekeknek a határmenti térségben” 
projekt keretében zajló oktatási rendezvényre 

 
online regisztrációval, ingyenes tréningjsorozatának 

 II. részére 
Trénerek tréningje formátumban, az alábbi témában  

Online biztonság tréning 
(kódja: SKHU/WETA/1901/4.1/317) amely az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország 
Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támoga-

tásával valósul meg. 
Helyszín:   online (regisztráció oz@futureg.sk mailben)  
Időpont:   2021. 05.06, csütörtök, 16- 20 óra  
Program:  
16:00-16:05   Megnyitó FutuReg Polgári Társulás - Bott Domonkos Lívia  
16.10-18:05   Bánjunk biztonságosan a szavakkal - Online biztonság ta-

nításáról és módszertanáról  tanároknak – Mészáros Krisztina 
tréner, mediátor, pedagógus,coach 

18.10-20:10  Online biztonság és IT  technikák– Pomichal Patrik, senior in-
formatikus, IKT szakember  

20:10 -20:30   Q&A  
 
A tréning nyelve magyar. A tananyagok egy része szlovák nyelven is elérhető 
leszn a www.kidsafedu.eu oldalon. 
 
A rendezvény támogatója:  
 
Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program keretében az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A meghívó tartalma és a rendezvényen elhangzó információ nem feltétlenül tükrözi 
az Európai Unió hivatalos álláspontját.  
 
Kapcsolat: Krisztina Mészáros - tréner, e-mail: meszaroskrisztina84@gmail.com 

 

FutuReg iroda: oz@futureg.sk, 0917737076 
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