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A KÉPzÉslPRoGRAM

0**Szignó

helye
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A

képzésiprogram átfogó célja a digitális
kulcskompetencia fejlesztése, a digitális
társadalomhoz való tartozással kapcsolatos

+'kéffií|prory c€lí#

igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a
digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

A

résztvevök képesek legyenek használni az

eszközük (PC, tablet, notebook,
okostélefon, stb.) működtetéséhez szükséges
infokommunikációs

alapvető funkciókat.

Képesek legyenek hanghívásra és szöveges
üzenetküldésre használni infokommunikációs

eszközüket,

Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési

lépésekfelhasználásával rövid

szöveget

szerkeszteni.

Képesek legyenek egyszerű mentési műveleteket
végezni.

Képesek legyenek

az

interneten tájékozódni,
könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.

Képesek legyenek elektronikus

levelezést

bonyolítani az alapvetó funkciók használatával.

Képesek legyenek az infokommunikációs eszközeik
megismert funkcióit biztonságosan használni.
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16 év feletti, alapvető

informatikai ismeretek

hiányával küzdö személyek
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A

A KÉPZÉ§soRÁN MEG§ZEREZHETó

KoMPETENC|ÁK

résztvevók képesek a képzéssorán használt eszközeik (PC, tablet, notebook,

okostelefon, stb.) működtetéséhez szüksége§ alapvető ismeretek alkalmazására.

2,2.

Képesek egyszerü szövegszerkesztési lépésekfelhasználásával rövid
keresöprog ram ba

be íra ndó)

(p|

szöveg szerkesztésére.

2.3.

Képesek egyszerű mentési műveletek elvégzésére.

2,4.

Képesek tájékozódni, információt gyűjteni az interneten.

2.5,

Képesek elektronikus levelezést bonyolítani annak egyszerű funkciói használatával,

2.6.

Képesek a képzéssorán használt eszközeik egyszerű biztonsági lépéseinekhasználatára
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3. A

pRoGRAMBA vALó BEKApcsot_óoÁs
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3.2.
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renÉrrlet
nem szükséges
nem szükséges
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nem szükséges

3,4-

nem szükséges
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4, A

16. életév

PRoGRAMBAN VALÓ nÉszvÉrelFELTÉTELE!
résztvevók által aláírt napi jelenléti
ív a hiányzások nyilvántartására

4.í.
4,'2r.,.' : i,,
':]l,,1,:,,i:':,i,:r

..

A megengedett hiányzás a tanórák
10 %-a, ennél nagyobb mértékű
hiányzás konzultációval tórténö

Megengedett hiányzás
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pótláson keresztül megengedhető
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Barátkozás az infokommu nikációs eszközünkkel

7.2.

Az elsó lépéseka haszriálatban

1F; ,;.

Az elsö lépéseka használatban ll.
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Az elsö létrehozott tartalmak

f,§

Böngészés az interneten

7,á

Böngészés az interneten ll.

,V,1'7,

Elektronikus levelezés

F,..
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l.

l.
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Elektronikus levelezés ll
Hánghívásra alkalmas alkalmazások
Gyakorlunk, gyakorlunk, gyakorlunk
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7,{. Tananyagegység

Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel

r"t,!.

A résztvevók csoportidentitásának erósítése.
A tanulási célok megfogalmazása,
A SUGÓ (a tanulásifolyamatot segítö eszköz) megismerése,
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A képzéskimenetével kapcsolatos elvárások megfoga|mazása,
A képzéssorán használt infokommunikációs eszköz alapvetó
müködtetéséhez szükséges funkciók (be és kikapcsolás, készenléti
állapot és annak elhagyása) megismerése, használata.

A

képzéssorán használt infokommunikációs eszköz beviteli

módjainak (billentyűzet, egér, érintöképernyó) megismerése,
való pozitív attitűd és alapvető kíváncsiság
A digitális eszközökhöz

kialakulása, megerósödése.

A

kulcskompetenciák (anyanyelvi kommunikáció, szociális

kompetencia) használata

,fr,E$

Ebben a. tanulási egységben a tanulók megismerik egymást, az
oktatót, a programot, a SUCÓ tanu|ást segítő eszközt.
Megfogal ma zzák a képzésselkapcsolatban elvárásai kat, tan ulási
céljaikat kitűzik.

Megismerik a használt digitális eszközök

hardveres tulajdonságait

(billentyűzet, touchpad, érintőkijelző), a digitális eszközök
legalapvetóbb funkcióit (be- kikapcsolás, beviteli eszközök
használata)

Az egyéni igényekhez igazodó köntaktóra a résztvevöket az egyéni
tanulási céljaik elérésébentámogatja.
1,,tr:,4-

4 óra kötelezó kontaktóra

7.ltr§,

0 óra

7,,l$,

4 óra

7:.1iri.

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatmegoldások során,
Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).
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7.2. Tananyagegység

Az első lépéseka használatban

A

firE=

digitális eszközökhöz

l.

kapcsolódó alapvetó fogalmakat

(pl.

program, alkalmazás, ikon) megismerése és használata.

A digitális eszközök

alapvetö funkcióinak önálló használata.

Az infokommunikációs eszközök

használatával kapcsolatos pozitív

attitűd fejlesztése.
rr.;.Ej,

Megismerik és használják

,
l]
.

.::,!,!|=:.:a::::á:i1,|

, ]

i

]:

]],,:]'l

;: j

]:

,.,] l
.'
,::a::..:: ,: ,-::::

=]r '_,,"
i

::=.::...r.|::.::a.:.::a:::.

ii:::..:=.:Íllir .::,

,]

a:.:::i

:.]]:

,::]:]

a

digitális eszközökhöz

kapcsolódó

ala pvetö fogalmakat (prog ram, alkalmazás, ikon).

Önállóan használják a digitális eszközök alapvetó funkcióit.
A résztvevökben kialakulegy kezdeti pozitív viszonyulás a digitális
eszközökkel kapcsolatban, illetve nyitottá válnak a tudásuk további
bövítésére.

Alkalmazzák az lKT eszköz működtetéséhez szükséges fontosabb
elemeket és alapfunkcióit.
Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevőket az egyéni
tanulási céljaik elérésébentámogatja.
3 óra kötelezö

7,2.4.
7..2.6,
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kontaktóra

0 óra
3 óra

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatmegoldások során.
Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).
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7,3. Tananyagegység

Az első lépéseka használatban ll,

7,3,,í.

7,.BlE.

Az lKT eszközök

g#,§á

alapvető visszajelzó funkcióinak megismerése.

M. lKT eszközök

alapvetö funkcióinak megismerése, önálló

használata.

Az infokommunikációs eszközök használatával kapcsolatos pozitív
attitűd fejlesztése, nyitottság a tudásuk további bővítésére.
Egyszerű, a matematikai alapmüveletek gyakorlását is segítő
alkalmazások megismerése, használatuk elsajátítása.
Azoknak a módoknak és a közöttük lévő különbségeknek a
megismerése és értelmezése, melyekkel az lKT eszközök az
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Megismerik az lKT eszközeik alapvető visszajelző funkcióit.
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nternetre csatlakoztathatóak.
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Önál|óan használják az infokommunikációs

eszközeik alapvetó

funkcióit,

A résztvevókben kialakulegy kezdeti pozitív viszonyulás a digitális
eszközökkel kapcsolatban, illetve nyitottá válnak a tudásuk további
bövítésére.

Megismernek olyan, egyszerű, matematikai alapműveletek
végrehajtására használható alkalmazást, melyekre releváns
élethelyzeteikben támaszkodni tudnak.

Megismerik

az

lKT , eszközök internetre

csatlakoztathatóságának módjait,
alapvető beállítási lehetóségeket.

az ezzel kapcsolatos

való

ikonokat,

Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevőket az egyéni
tanulási céljaik elérésébentámogatja.
4 óra kötelező kontaktóra

7,.&s;

0 óra

7;S,§.

4 óra

i,zt

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatmegoldások során.
Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).

Szignó helye

7.4. Tananyagegység

Az elsó létrehozott tartalmak

?;*,'.1',,

Egyszerű tartalmak létrehozására alkalmas

Il, ill
megismerése, használata.
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A

programok

biztonságos tárolás, adatkezelés elemi szabályainak

megismerése, használata.

Egyszerü digitális tartalmak létrehozása, azok mentóse, elöhívása.

a

Képesek használni azokat
programokaUalkalmazásokat,
melyekkel egyszerű tartal makat hozhatnak létre.

7,4,3.

Megismerik a biztonságos adatkezelés és tárolás alapelveit, azokat
használjá k a létrehozott tartalmak tárolásakor.

Képesséválnak arra, hogy önállóan hozzanak létre egyszerű

digitális tartalmakat, illetve gondoskodjanak azok eszközökre
mentéséröl, késöbbi elöhívásáról.

való

Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevöket az egyéni
tanu lási céljaik elérésébentámogatja.
3 óra kötelezö

,,f,..,t;fr141,

7.,45

0 óra

?.fab..

3 óra

7.4.v,

,Ai'.' *****xa§#'*&
elvégeésérólszóló
igazo.|ás kiadásának

feltététei
.,

kontaktóra

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatmego|dások során.
Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).
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7.5. Tananyagegység
7,.ii§$,

Böngészés az interneten

Y;;§ifi,..,.

Pa lKT eszköz egy elöre

i{i:=::]
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].

telepített internet böngészójének

megismerése és használata.

Az internet böngésző alapvetó funkcióit használva weboldalakon
könnyen hozzátérhető információk gyűjtése.

Egyszerü keresőszavak használatával keresés indítása.

A

keresések egyértelmű eredményei közül

a

megfelelő

kiválasztása.

7rSi$É

.
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A

böngészó alapvetö funkcióinak megismerése, használata.

Könnyen megszerezhetó információk keresése egyszerű

keresőszavak használatával.
Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevöket az egyéni
tanulási céljaik elérésébentámogatja,

.?,iffi$,

4 óra kötelezö

7=§lR1..

4 óra

T.il§"7.

kontaktóra

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feíádatmegoldások során.
Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).

Szignó helye

7.6. Tananyagegység

7-§1.

Böngészés az interneten ll.

A

böngészők használatának megerősítése, önálló

tanulás

lenetosegelnek Dlztosltasa, a weooldalakon elernetö lntormáclól(
keresése, felhasználása, értékelése.

í-o-ó_

weboldalakon elérhetö információk keresése, felhasználása.

':i l':.::.
];liil '::l:.:

Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevöket az egyéni
tanulási céljaik elérésébentámogatja.

7,6.4.

3 óra kötelezö

7

kontaktóra

:s,

3 óra

T..;,6§

r,?"l

,

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatmegoldások során.
Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).
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7.7. Tananyagegység
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Szignó helye

7.8. Tananyagegység

Elektronikus levelezés ll

fi:ts,1,
7.&..2,

,@,Wj

Elektronikus levelezés bővített,

de

egyszerű

funkcióinak

használata.
|

V

Elérhetőségek kezelése az lKT eszközöit.

:|:|:

A résztvevők meoismerik a levelezó renrlszerírk további eovszeríl

8,:

funkcióit, ezeket önállóan használják.

Az elektronikus levelezéshez kapcsolódó visszaélésekröl szerzett
ismereteket alkalmazzák, elövigyázatosan járnak el a beérkezó
levelek olvasásakor.
Partnereik, barátaik, ismeróseik elérhetőségeit a rendelkezésre álló
lehetöségek ismeretében önállóan kezelik.

Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevöket az egyéni
tanulási céljaik elérésébentámogatja,
3 óra kötelezö

S,;&Si

7.8á

ffifffiÉiffil$i €k

M{ltrta

kontaktóra

0 óra

7.8.,6.

3 óra

7,8"7.

Aktív részvételazegyéni és csoportos feladatmegoldások során.

Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).
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7.9. Tananyagegység
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7.10. Tananyagegység
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Gyakorlunk, 9yakorlunk, gyakorlunk
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Záró feladatmegoldás.

A képzésiprogramra, a saját fejlödésre való visszajelzés adása.
al<aiáiítntlak nrraknrlá<rr önállóan

A lzÁnzÁci

kiarlnit

feladatok mego|dásával.

Önálló gyakorlati feladatmegoldás, mely átfogóan tarlalmazza a

a"::a:,.:::::.

]i]:]]1.|:

Az elsajátított isúeretek gyakorlása.

t ,_i. ::
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7,10.6,
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Bvakorlati
órák szárrla
-l

tananyagegységeket.

A képzésiprogram zárása.
3 óra kötelezö

kontaktóra

3 óra

7,ís'.7,

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatmegoldások során.

,:=:]l:

Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe

i*l,;
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vételével),
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csoPoRTLÉTszÁM
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9.

15

A KÉpzÉ§BENRÉ§zT vEvó T§LJE§iTMÉHyÉr ÉnrÉxrlóREND§zER LEíRÁsA

(amennyiben a képzésOKJ szerintiszakképesítés megszerzésére irányul, az éftéketó rendszer
leírásának a modulzáró vizsgák teljesítményértékelésétis tartatmaznia kell)

záró számonkérés:
Gyakorlati feladatmegoldás: önálló gyakorlati feladatmegoldás az utolsó kontaktórán, mely átfogóan

tartalmazza a tananyagegységeket. Tartalma: egy konkrét, egyszerú információ keresése a
rendelkezésre álló eszköz segítségévelés elküldése a saját e-mailcímról az oktatónak.
Folyamatos nyomon követés és ellenőrzés a képzésalatt, az egyéni és csoportos feladatmegoldások

során.

10.
,t§.1l,
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,eluégxé§éi.,S,,§zÚlÓ

igazolás kiadásának feltételei

A KÉPzÉszÁnÁsn
Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű
hiányzás,

A

tananyagegységek során

az

egyéni és csoportos

feladatmegoldásban való aktív részvétel.

A záró számonkéréssikeres teljesítéseaz utolsó képzési
alkalommal (gyakorlati íeladatmegoldás).

A képzésiprogram sikeres elvégzéséttanúsítvány igazolja.

ü^^
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1,1.

A KÉ?zÉstpRoenau vÉcRrnn.lrÁsÁnoz szüxsÉces rrlrÉTELEK
Végzettség:felsőfokú
Szakképzettség: informatika vagy számítástechnika tanári
képzettségvagy, felsófokú informatikai képzettség.
Tapasztalat: lega lább két év fel nőttképzésben szerzett v agy

a témának megfelelő mentori,

csoportvezetői,

közművelödési gyakorlat.

A

személyi feltételeknek megfelelő föállású alkalmazott

munkatárs vagy külsö oktató megbízási szerzödéssel,

lKT oktatásra alkalmas terem (a tantermi
alapfelszereléseken felül a résztvevők létszámának

figyelembevételével személyenkéntszámítógép és/vagy
munkaasztal, székek, internet
infokommunikációseszköz,
hozzáféréslehetösége minden eszközhöz (lehetöség szerint
WlFl is), perifériák
A tananyagtartalomhoz kapcsolódó lnformatikai szoftverek,
programok, tréneri számítógép és projektor,
Tábla vagy flipchart
Projektor

Tanáriasztal, szék
Ügyfélszolgá|ati iroda - irodai eszközökkel (számítógép
internettel, nyomtató, szkénner, fénymásoló, stb,)
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Szignó helye

Szakértői vélemény

Obuczki Béla Zsolt felnőttképzési szakértő a ,,D" képzésikörös Első lépéseka dígitális világba
szintű képzésképzésiprogramját a jogszabályi előírások alapján megfelelőnek találom.

-

lKER 1.

Az előírt

Szakértői megá llapítások

A kötelező gyakorlati kontakt ór{k

követelményeknek
megfelel
meghatározásai megfelelőek

a

képzes

megvalósításához

A képzésiprogramban meghatározott tartalommal, feltételekkel és moooo
valamint a képzésselérintett célcsoport számára megszerezhetőek a
programban megjelölt kompetenciák.

lgen

igen

.

Az egyes tananya8egységek célja, tartalma meghatározza a résztvevő által á
képzéssorán elsajátítható ismereteket, mely'ek összhangban vannak a képzés
során megszerezhető kompetenciákkal.

A képzésiprogram megfelel a jogszabályban előírt tartalmi k8uetel,"ényei
alapján meghatározott előírásoknak.

Nyíregyháza, 2016. május' 27.

obuczki Béla zsolt
felnőttképzési szakértő
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