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GINOP 6.1.2.
„A digitális szakadék csökkentése”
Ingyenes informatikai képzés a magyar kormány
és az Európai Unió támogatásával
Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával közel kilenc milliárd forintos
kerettel új, legalább százezer fő digitális készségeinek fejlesztését célzó programot indít a
konvergencia régióban. A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése”
projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése.
A projekt kiemelt célcsoportja:

•
•
•
•
•
•

az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
a kedvezményezett járásokban élők
a közmunkások
a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők
megváltozott munkaképességűek
illetve a több eltartottal egyedül élő felnőttek.

Előny a jelentkezéskor, ha a jelentkezni szándékozónak az általános iskolai végzettségen
felül legfeljebb alapfokú szakképesítésben megszerzett bizonyítvánnyal rendelkezik.
A képzések felépítése:
•

IKER1 szintű képzés – „Ismerkedés a digitális világgal”

A tanfolyam díja: INGYENES
Csoport létszám: min. 10 fő – max. 15 fő / képzés
A képzés óraszáma: 35 tanóra / tanfolyam (A megengedett hiányzás, maximum 4 tanóra /
tanfolyam. )
A képzés Tanúsítvány kiadásával zárul.
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A képzés tematikája
A résztvevők a képzés során elsajátított digitális ismereteiket felhasználhatják számítógépen,
okostelefonon, tableten és bármely informatikai eszközön.
Információ gyűjtése, tárolása, felhasználása és kezelése
•
•
•
•

Termékekről és szolgáltatásokról információk kezelése
Közigazgatási portálokon való tájékozódás, keresés
On-line tartalmak (pl.: cikkek olvasása vagy letöltése) megismerése
Fájlok vagy mappák másolása vagy eltávolítása

Digitális, internet alapú kommunikáció
•
•
•
•

E-mail küldés / fogadás
Szöveges / képi / hangalapú videó 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
Táblázatkezelői alapműveletek használata (összeadás, kivonás, szorzás, osztás

Probléma - megoldás, gyakorlati alkalmazás
•
•

Hardverek / perifériák csatlakoztatása, installálása
Digitális eszközön futó alkalmazások installálása,
paramétereinek módosítása vagy ellenőrzése

frissítése,

konfigurációs

IKT biztonság
•
•

Számítógép és internet biztonságos használata (vírusírtók, tűzfal, kéretlen levelek
kezelése és adathalászat
Digitális eszközök biztonságos használatát támogató alkalmazás telepítése vagy
frissítése

