INGYENES INFORMATIKAI OKTATÁS (Nem csak fiataloknak!)
Écs Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott célokhoz
illeszkedően, a Graf - Get Számítástechnikai Kft. által lebonyolítandó ingyenes képzés
lehetőségét ajánlja a település lakói számára. „ Cél, a digitális szakadék csökkentése.”

A tanfolyamot elvégző minden hallgató, a képzés során használt 7”-os,
kb. 17,5 cm átmárőjü TABLET-et a záráskor megkapja !
Kik jelentkezhetnek?
Ha valaki az alábbi kategóriák (célcsoportok) egyikébe tartozik, az jelentkezhet a teljesen
ingyenes képzésre:












25 év alattiak illetve pályakezdő fiatalok, akik tankötelezettségüket teljesítették, közép
és felsőfokú intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak
alacsony iskolai végzettségűek (ált iskola) és szakképesítéssel nem rendelkeznek
munkanélküliek
közmunkások
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
50 év felettiek (korlátozás nélkül)
nyugdíjasok
gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők
egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt
megváltozott munkaképességűek
etnikai kisebbséghez tartozó személyek

AZ IDŐSEBB KOROSZTÁLYNAK EGY KIS ÚTMUTATÓ:
A Tablet egy digitális eszköz. Segítségével elsajátíthatjuk azt a tudást, mely után nem
idegenkedünk az ilyen eszközök kézbevételétől, használatától. Környezetünkben lassan már
minden eszköz érintő képernyős menü vezérelt rendszerként működik, nem csak a
számítógépek, okostelefonok, tabletek, hanem pld. jegyautomaták, bankautomaták stb. is.
Otthonról hivatalos ügyeinket intézhetjük vele. Tarthatjuk általa a kapcsolatot barátainkkal,
családtagjainkkal, mégha azok akár külföldön laknak is. Kényelmesen elolvashatjuk kedvenc
újságunkban, vagy akár bármelyik másik újságban a híreket.
Tárolhatjuk a fényképeinket rendszerezett formában tabletünkön, minden ismerősünkkel,
barátunkkal, családtagjainkkal tarthatjuk a kapcsolatot. Híreket, fényképeket videókat
tehetünk fel a rendszerre, amit a többiek látnak és Ők ugyanígy magukról osztanak meg
információkat, képeket, amit mi láthatunk. – A résztvevők hozhatnak magukkal okostelefont
is, az órákon igény esetén kitérünk ezeknek a használatára is. –A jelentkező nyugdíjasok,
idősebbek, akár külön csoportban is tanulhatnak!
Mit fognak tehát elsajátítani?
IKERl-IKER2 gyakorlat orientált könnyen elsajátítható 70 tanórás képzési program.
Digitális ismereteket: pc-k, tablet-tek, okostelefon-ok segítségével internet (levelezés,
böngészés) használata:
Információ gyűjtése, felhasználása és tárolása
 termékekről és szolgáltatásokról információk keresése
 közigazgatási portálokon való tájékozódás, keresés
 on-line tartalmak (pl. cikkek, szövegek olvasása vagy letöltése) megismerése,
információk kezelése
 fájlok vagy mappák másolása vagy eltávolítása

Digitális, internet alapú kommunikáció
 e-mail küldés /fogadás
 szöveges/képi/hangalapú/video információáramlást és ezek kombinációját alkalmazó
rendszerek használata
 üzenet küldése vagy internetes bejegyzés tétele
 saját készítésű tartalom feltöltése, megosztása honlapon
Digitális tartalmak létrehozása
 egyszerű szöveges dokumentumok kezelése, alapszintű formázási lehetőségek
használata
 táblázatkezelői alapműveletek használata (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)
Probléma-megoldás, gyakorlati alkalmazás
 hardverek/perifériák csatlakoztatása, installálása
 digitális eszközön futó alkalmazások installálása, frissítése
 digitális eszközön futó alkalmazások konfigurációs paramétereinek módosítása vagy
ellenőrzése
IKT biztonság
 számítógép és internet biztonságos használata (vírusírtók, tűzfal, kéretlen levelek
kezelése és adat halászat)
 digitális eszköz biztonságos használatát támogató alkalmazás telepítése vagy frissítése
Az időbeosztás hogyan lesz ?
A GINOP-6.1.2 Digitális szakadék csökkentése kiemelt projekt keretében az informatikai alap
kompetenciák IKER1 – IKER2 képzés a magyar kormány és az EU. támogatásával valósul meg, ezért

a képzésben résztvevők számára a képzés ingyenes, amennyiben minden órán megjelenik
(10 % hiányzás megengedett). A képzés időtartama 70 tanóra (35+35) azaz 14 alkalom, 5
hét. Heti három alkalom, alkalmanként 5 tanóra.
Lehetséges időpontok: H,Sze,P: 9-13-ig vagy 14-18-ig, vagy K,Cs,Szo: 9-13-ig vagy 14-18ig. A csoport beosztás később kerül megállapításra.
A képzés 2016 szeptemberétől indul, több jelentkező esetén akár párhuzamosan, vagy az
előző képzés végeztével is indulhat a következő oktatás.
(A projekt a képző intézmény részéről hosszabb időszakot felölelő képzési tevékenység.)

Hol lesz a képzés?

- A képzés helyszíne: Écs, Művelődési ház

Mikor és hogyan lehet jelentkezni?
A képzésre egyenlőre telefonon lehet jelentkezni Farkas Mártánál a 06-20/483 01 86-os
telefonszámon. Az összegyűlt jelentkezőkkel egy közös, személyes megbeszélés fog történni
a Művelődési házban, melynek időpontjáról a jelentkezőket értesítjük. Ezen összejövetelen
lehet majd kitölteni és leadni a jelentkezési lapokat. (A képzésre történő feltétel, a már fent
említett célcsoportokba történő besorolhatóság! Ezt adatokkal, iratokkal igazolni kell majd.)
Hogy tudjunk előre tervezni, kérjük, részvételi szándékukat az alábbi időpontig jelezzék:
Előzetes határidő: 2016. június 15.
Minden hallgató a tanfolyam végén az európai közösség digitális irányelvet is teljesítő
Tanúsítványt kap, valamint a 7”-os Tabletet!

Várjuk a jelentkezőket!
Écs Község Önkormányzata nevében:
Farkas Márta alpolgármester,
a helyi projekt koordinátora

