
1. A KÉPzÉ$ PRoGRAM
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1.'.:§ A képzési prográrn célja célja
a

A képzési programok átfogó
kulcskompetencia fejlesztése,

a digitális
digitális

társadalomhoz való tartozással kapcsolatos
igények mega|apozása, pozitív attitúd kialakítása a
digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

A résztvevök képesek legyenek a képzés során
használt eszközeik (PC, tablet, notebook,
okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a
legfontosabb beállítási lehetöségek használatára,

Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési
lépések felhasználásával rövid, de kerek egész
szöVeget (pl. rövid szöVeges üzenet, rövid e-mail)
szerkeszteni.

Képesek legyenek az interneten tájékozódni,
weblapok keresöit használva könnyen hozzáférhetö
információkat megszerezni.

Az interneten gyűjtött információkat fel tudják
dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására
felhasználják,

Elektronikus levelezés során képesek legyenek
csatolmányokat használni. Felismerve az
elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit
(levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek
azokat egyszerű módon elhárítan i.

Képesek legyenek közösségi portálok önálló
használatára (regisztráció, bejelentkezés,
információkeresés, megosztás, egyszerü
adatvédelem).

A képzés során használt eszközeiket képesek
legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre
használni.

1,6i A.t<éiéEi pro§rqmjcél ép@rt

j] 
.' .

16 év feletti, infokommunikációs eszközének
alapvetö funkcióit használni képes, az önállö
használat felé további lépésbket megtenni kívánó
személyek

2, A KÉpZÉ§ §oRÁN MrGszEREuH§Tő K§MPETENCÉK

2,t. A résztvevő képes a képzés során használt eszközei (PC, tablet, noteboolt, okostelefon,

stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetöségek használatára,

2.2, Képes egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész

szöveget (p|. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.

2|$,1 Képes az interneten tájékozódni, weblapok keresóit használva könnyen hozzáÍérhető

információkat megszerezni.
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AzinternetengyűjtÖttinformáciÓkfeldolgozása,azokat",e..ffi
problémák megoldására felhasználni.

Elektronikuslevelezéssoráncsatolmányokhasználata.r"ti.,ffi
levelezés veszélYhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő képes azokat
egyszerú módon elhárítani.

KépeskÖzÖsségiportálokönállÓhasználatár.(,"gi.'tffi
információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

A kéPzés során használt eszközeiket hanghívásra és ..ou"gr, üzenetküldésre tudja

3. A PRo§RAMBA VALÓ BEKApc§oLÓDÁs FELTÉTHLÉI

3;{. ;f,ek$állvn
nem szükséges

3.2,, ps,bé.g nem szükséges
s$, l§_e-q ai-ryal{grtat nem szükséges
$;du.'',

i,trg nem szükséges
s,§ EIöE § nÉ,l ft#e$teff lnfokommunikációs eszközének

|KER 1. szint biztonságos
használata, amely igazolása,,Elsö
lépések a digitális világba - lKER
1. szintű képzés" tanúsítvánnyal
vagy elözetes tudásszintmérés
megfeleló szintű teljesítésével
lehet,

3,€- egypníeli6 | betóltött 16. életév

4. A PRoGRAMBAN VALÓ RÉ§ZVÉTEL FELTÉTELE|

4.ilt];.l

,','
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Résztvevők által aláírt napi
jelenléti ív a hiányzások
nyilvántartására.

A megengedett hiányzás a tanórák
10 Yo-a, ennél nagyobb mértékű
hiányzás konzultációval történő
pótláson keresztül megengedhetö.

4,.3.
i€€,yöb;ft§é'eloki
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5. TERVEZETT KÉPzÉsl lDó

§:,íi €]|raél8tj,.ófáJ<, r{+* 0

5,űj 35

§;8: 35

§. A KÉPZÉS FoRMÁJÁrunx (EGyÉNl FELKÉ$ziTÉs, vacy c§CIpoRTo§ KÉpZÉ§, vAGy
TÁvoKTATÁs} m rcxnrÁ nozÁsl

7, A TANANYAG§GY§ÉGEK

,.,'. l.l.. .,..;.. .. .,l.l.;fi
Ráhangolódunk a továbblépésre

rnil

Az elektronikus levelezés összetettebb fu nkcióinak használata

7,,1

7,.2.

,'í'0.,,,.

ií!# Használjuk okosan, amit már tudunk

En és a közösségi média l.

En és a közösségi média l1.

Ugyeket intézek otthon, fotelböl

Személyre szabott eszközök

Képzés zárása

+i§;

7,§

7',7.

7.B,

7:9i

7!B0-
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7"1. Tananyagegység
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7.2. Tananyagegység

R$lt,i lnfokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása

l.z.z. Megismerjék, vagy felidézzék a hang és video hívásra alkalmas
szolgáltatásokat, ezek álapvető funkcióit.

Azonosítsák az alkalom során megismert és gyakorolt
alkalmazások, technikák különbözö' élethelyzeteikben való
felhasználhatóságát.

7.2,3i, ''.Wí. i, VOlP alapú kommunikációt (videó és hanghívás, üzenetküldés)
kgzqeííleílyeznek e§ Togaonak erre alkalmas szoTwerekkel,

Megismerik az érintett felületek, ,alkalmazások és funkciók
esetleges veszélyeit, azok kivédésének egyszerú módjait.

Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevöket az egyéni
tanulási céljaik elérésében támogatja.

il,iüi,A,,: 3 óra kötelezö kontaktóra

7.á§,

7:fii§. 3 óra

7z.7. Aktív részvételaz egyéni és csoportos feladatmegoldások során.

Jelenlét a kontaktórákon (a megengedgtt hiányzások figyelembe
vételével).
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7.3. Tananyagegység
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7.4. Tananyagegység

7,4.,1 Haszná|juk okosan, amit már tudunk

?:ÁlW €é:|í#_li/'

Ni|L:::::=
:;=::'=!]|

Azoknak a feladatoknak, problémahelyzeteknek a megismerése,
melyek megoldásában a digitális eszközök már megismert funkciói
segítséget tudnak nyújtani. Az ismert funkciók használata a
feladatok és problémahelyzetek megoldására.

A böngészők és a digitális eszközök további egyszerű funkciói
megismerése, használata, több funkció használatának
összekapcsolása.

Annak elérése, hogy a résztvevők a tananyagegységben
elsajátított kompetenciák eredményeképp törekedjenek a felmeruló
probléma-helyzetek digitális eszközök általa ismert funkcióival
történő megoldására.

7,.4,3.
::''

ii ,,:::]' '. .,

i,:']j] jl,".. .,1.,,i]!.i] ':::]- : ::-i::.:a
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Ebben a tananyagegységben a résztvevök megismerik azokat a
feladatokat, problémahelyzeteket, melyek megoldásában a digitális
eszközök már megismert funkciói segítséget tudnak nyújtani.

Az ismert funkciókat használják a feladatok és problémahelyzetek
mégoldására.

Elsajátítják a böngészők és a digitális eszközök egyszerű
összekapcsolódó funkcióit,

A résztvevók a tananyagegységben elsajátított kompetenciák
segítségével a felmerüló probléma-helyzetek digitális eszközök
általuk ismert funkcióiva| történö megoldását gyakorolják.

Az egyéni igényekhez igazodó (ontaktóra a résztvevöket az egyéni
tanulási céljaik elérésében támogatja.

ítA,iE taffiÉ iii 3 óra kötelezö kontakt óra

7.4:8, 0 óra

7,;4§,. Gyákorlati órák szárna 3 óra

7,4:7. l fi i .,, 
],:táfjláHyá§_e,.s+§és,

elvfuzéséról szóló
igazolás kiadásának
feltételei

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatmegoldások során.

Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).
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7.5. Tananyagegység
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7.§. Tananyagegység

í . ;ffiüÉ6ve; Én és a közösségimédia ll

7,;§á Közösségi oldalakon tartalmak megtekintése, megosztása,
A közösségi média által nyújtott lehetőségek, veszélyek, a digitális
identitás építököveinek megismerése, a lehetöségek felhasználása
a veszélyek figyelembe vételével.

7.ffir

i

lrli

$l*e*ifi*,r

.

:, ]'.*''1 .i

', ': "l.. _ t

l:, "t"",-, 
,,;*,,L ,,,|l

A közösségi oldalakon a különböző tartalmak célzott
megosztásának jelentősége, a tudatos" tartalommegosztás és a
kedvelés használata.

A közösségi oldal alapvetö funkcióinak használata.
Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevőket az egyéni
tanulási céljaik elérésében támoga§a.

=í,;&ffi 3 óra kötelezö kontaktóra

?*;§: É óiá*;#ffi
7,6,6. 3 óra

7:6,.7,

]

Aktív részvételaz egyéni és csoportos feladatmegoldások során.
Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).
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7.7. Tananyagegység
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7.8. Tananyagegység
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7.9. Tananyagegység

7.§,1.

7:!§.z.

Még több ügyet intézek otthonról

A digitális eszközök megismert funkcióinak alkalmazása gyakori
élethelyzetekben.

7,9é 
,

::r!: j l i
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A résztvevók önállóan végeznek el elektronikus levelezéshez
kapcsolódó feladatokat ismert eszközükön (küldés, fogadás,
válasz, válasz mindenkinek, titkos másolat, óriáslevél küldés).
Az ismert eszközön elérhető névjegy és naptár alkalmazásokban
önállóan hoznak létre bejegyzést, azokat módosítják, illetve törlik.
lránymutatással hoznak létre olyan naptár eseményt az ismert
eszközükön, melyre másokat is meghívnak, a részükre érkezett
meghívóra reagálnak.

A kormányzati weboldalak szélesebb körének ismeretében ezekről
önállóan gyűjtenek be a mindennapi életéhez kapcsolódó
információkat.

önállóan választanak kiés használnak egy hang és video hívásra,
szöveges üzenet küldésére használható alkalmazást.
Az egyéni igényekhez igazodó kontaktóra a résztvevőket az egyéni
tanu lási céljaik elérésében támogatja,

llil 4 óra kötelezó kontakt óra

0 óra

7.§,6. efJtóirati or*i szama 4 őra

Aktív részvétel az egyéniés csoportos feladatmegoldások során.
Jeienlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).

C^_^
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7.10. Tananyagegység

?i:í.$:Ál.; Képzés zárása

7.*ö.fi; **,'.. ,,ü
l!ilr:|l 11 l:n} :l ,|.a:i. 

-r . ::.: . , :|::ja::j:,:

:i,: : ::: : :: :: :: :,

;

Az elsajátított ismeretek gyakorlása.

Záró feladatmegoldás.

A képzési programra, a saját fejlödésre való visszajelzés adása.

Yj:!§&

ilj,.Xiiil .|]|illilxli |l.!.||\lj):

l li] i]iiii:.]:

,J l]].:] :]l|lli_i::

A képzési programon elsajátítottak gyakorlása önállóan, kiadott
feladatok megoldásával.

Önálló gyakorlati feladatmegoldás, mely átfogóan tartalmazza a
tananyagegységeket.

A képzési program zárása,

fi.í.§;4. 3 óra kötelezó kontaktóra

7.rj$,§:;.

Will i$i 3 óra

ílSS,,, ,

:. -a: l]]

Aktív részvétel az egyéni és csoportos feladatmegoldá§ok során.

Jelenlét a kontaktórákon (a megengedett hiányzások figyelembe
vételével).
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Szignó helye



záró számonkérés:

GYakorlati feladatmeg.o.|dás: önállÓ gyakorlati feladatmegoldás az utolsó kontaktórán, mely átfogóantartalmazza az "önállóan használom az informatiká eszközömet _ lkER 2. szintű képzéstananyagegységeit. Tartalma: egy konkrét információ reréiese a rendelkezésre álló eszközsegítségével, majd az.információnak, vagy helyének közzé tétele, megosztásá Üy áá" Ü;;kÖzÖsségi média felületen, a bejegyzés Éinatoóaganax r<orraiózásával, ennér, Ái"nyában utólagostörlésével.

Folyamatos nyomon követés és ellenőrzés a képzés alatt, az egyéni és csoportos feladatmegoldások
során.

8. csoPoRTLÉTszÁM

9. A KÉPZÉSBEN RÉszT vEvő TELJEsíTMÉHyÉI ÉnrÉxeló RENDszER t_rinÁsn

(amennYiben a kéPzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányut, az'értékeló rendszer
leírásának a modulzárÓ vizsgák teljesítményéfté kelését is taftalmaznia kelt)

10. A KÉPzÉs zÁnÁsn

Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű
hiányzás.

A tananyagegységek során az egyéni és csoportos
feladatmegoldásban való aktív részvétel.

A záró számonkérés sikeres teljesítése az utolsó képzési
alkalommal (gyakorlati feladatmegoldás).
A képzési program sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja.

*,*
nl

""'-4, ,;,*"*:'' 1*a."' -' -{, '
:tS*""_,"l,_,:;\_

,* ., l0 F .'.;,r,ji.l ,}f,
$r|l#ffi*.,
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11. A KÉpzÉsl pRocnnm vÉcneHrurÁsÁHoz szüxsÉers rrlrÉTELEK

1t;.4:,.1 Végzettség: felsőfokú

Szakképzettség: informatika vagy számítástechnika tanári

képzettség vagy fe|sőfokú informatikai képzettség.

Tapasztalat: legalább két év felnöttképzésben szerzett vagy
a témának megfelelö mentori, csoportvezetói,
közm űvelödési gyakorlat.

9]Y,;=é,.
:,|.: =.

személvi,feltételek- r - ---- -
bizto§ításának módja

A személyi feltételeknek megfelelő föállású alkalmazott
munkatárs vagy külsö oktató megbízási szerződéssel,

11,2,. Téryi féltétéJ,6'P lKT oktatásra alkalmas terem (a tantermi
alapfelszereléseken felül a résztvevók létszámának
figyelembevételével személyenként számítógép és/vagy
infokommunikációseszköz, munkaasztal, székek, internet
hozzáférés lehetösége minden eszközhöz (lehetóség szerint
WlFl is), perifériák

A ta na nyagtarta lom hoz kapcsolódó l nformati kai szoftverek,
programok, tréneri számítógép és projektor,

Tábla vagy flipchart

Projektor

Tanáriasztal, szék

Ügyfélszolgálati iroda - irodai eszközökkel (számítógép
internettel, nyomtató, szkenner, fénymásoló, stb.)

Mosdó helyiségek, nöi/férfi wc

1,,1.2",1. Targi.:i té löl(
biz§sításána.k.r..r:rédja

SajáUbérelt szám ítástech n i ka i sza ktanterem.

:í.,í,§ E g 
$__,á_ b_,.s.peeiál i s fe ltéteiék

i!it 
i$ilN, 

I ||W qp,,d,$ l§!., ftiteiet
bi2tóóításának módja

Minósítés helye, dátuma : Nyíregyháza, 2016.05,27.

OBUCZKI BÉLA ZSOLT

szakértő neve
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szakértői nyilvántartási
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szakértö aláírása



Szakértői vélemény

obuczki Béla Zsolt felnőttképzési szakértő a,,D" képzési,körös Önállóan használom az informatikai

eszközömet - lKER,2, szintű képzés,képzési programját a jogszabályi előírások alapján megfelelőnek

találom.

Nyíregyháza ,20t6, május 27.

0buczki Béla Zsolt

felnőttképzési szakértő

Szakértői megá lla pítások

Az előírt

követelményeknek
megfelel .

A kötelező gyakorlati kontakt órák meghatározásai megfelelőek a képzés

megvalósításához
igen

A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon,

valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetőek a

programban megjelölt kompetenciák.

igen

Az egyes tananyagegységek célja, tartalma meghatározza a résztvevő által a

képzés során elsajátítható ismereteket, melyek összhangban vannak a képzés

során megszerezhető kompetenciákkal.

igen

A képzési program megfelel a jogszabályban előírt tartalmi követelményei

alapján meghatározott előírásoknak.
igen


