
GINOP 6.1.2 program - „Digitális szakadék csökkentése”  

INGYENES tanfolyam: számítógép + okostelefon + tablet 
használata 

Érdeklődni: Borbényi Hildánál a Bócsai Boróka Könyvtárban! 
Kik vehetnek részt a tanfolyamon? 

- 16-65 év közöttiek. 
- Nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban. 
- A képzéssel egy időben hazai vagy EU-s forrásból nem vesznek részt informatikai képzésben. 
Előnyt élveznek: 

- 8. általános és/vagy legfeljebb alapfokú rész-szakképesítéssel rendelkezők. 

Milyen informatikai képzésekre lehet jelentkezni? 
1. „Első lépések a digitális világba” (35 tanóra) és/vagy  
2. „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (35 tanóra) 

Mindkét képzésre kötelező jelentkezni? 
- Nem, egyszerre csak egy képzésre lehet, de a képzés zárása után újra lehet ismételni akár ugyanazt a képzést is. 

Milyen költségei lehetnek képzésbe való bekapcsolódásnak? 
- Képzés helyszínére való utazás költsége. 

Egyéb költség nincs. A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzés(ek)en.  

A képzéshez szükséges felszerelést (tananyag, infokommunikációs eszközök, stb.) biztosítja-e a képzőintézmény a 
résztvevők számára? 

- Igen.  

Mikor valósulnak meg a projektben a képzések? 
- Az képzések 2016 szeptembere és 2017 októbere között valósulnak meg. 

Mit tartalmaz a tananyag? 

„Első lépések a digitális világba” képzési program tartalma (számítógép+okostelefon+ tablet) 
- készülék alapfunkcióinak használata (billentyűzet, egér, érintőképernyő, stb.) 
- alapvető fogalmak (program, alkalmazás, ikon, futtatás, program bezárás, stb.) 
- szoftverek keresése, megnyitása, bezárása az eszközön 
- eszközök jelzései, életszerű feladatok (készülék töltöttsége, nem fogadott hívás, sms/e-mail érkezett, hálózathoz 

csatlakozás, stb.) 
- keresés az interneten 
- hangfelvételt készítő alkalmazás használata 
- egyszerű szöveg létrehozása, mentése, előhívása, törlése (jegyzet, jegyzettömb) 
- e-mail cím készítése, elektronikus levelezés (Gmail, biztonságos jelszavak) 
- hanghívásra alkalmas alkalmazások, Skype fiók 

„Önállóan használom az informatikai eszközömet” képzési program tartalma (számítógép+okostelefon+ tablet) 
- ingyenes hanghívás/kommunikáció (Viber, Skype, Hangouts)  
- e-mail küldése csatolmányokkal 
- névjegyek kezelése, naptár használata (Google naptár) 
- e-mailezés alapvető illemszabályai 
- keresés weblapokon (Google, Wikipedia, Youtube, stb.) 
- biztonságos böngészés (reklámok, adathalász oldalak, felugró 

ablakok) 
- könyvjelzők használata 
- Facebook (tartalmak, képek kedvelése, megosztása, feltöltése, 

csoportok létrehozása, üzenetküldés, stb.) 
- elektronikus szolgáltatások/ elektronikus ügyintézés 
- ügyfélkapu 
- felhő és óriáslevél szolgáltatások (mammutmail, toldacuccot, 

Google Drive, stb.)  


