
 

 

 

A mai naptól lehet jelentkezni a teljesen ingyenes Digitális ismeretek számítógépes képzésre 

GINOP-6.1.2. program 

Kik jelentkezhetnek? 

Ha valaki az alábbi kategóriák 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 

Mit tanulnak? 

IKER-1, IKER-2 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 támogatóalkalmazás telepítése vagy frissítése  

A tanfolyam végén a résztvevők az európai közösség digitális irányelveit is teljesítő Tanúsítványt 

kapnak,  

Az időbeosztás hogyan lesz ? 

A tanfolyamok szeptembertől, 2017 végéig illetve a keret kimerüléséig indulnak.  

Egy-egy csoport hetente 3 alkalommal, alkalmanként négy órá (5 tanóra) képzésen vesz részt, 

így összesen 14 alkalom, azaz 5 hét a képzési idő. Délelőtt és délután is indulnak képzések pl. 8-

12-ig illetve 14-18-ig, igény esetén hétvégi tanfolyamokat is szervezünk. 

 

Hol lesznek a képzések? 

A képzésekkel a településekre elmegyünk (esetleg kisebb szomszédos településeket 

összevonunk) és a jelentkezők lakhely szerinti településén tartjuk meg a tanfolyamokat. A 

pontos helyszíneket a jelentkezőknek megadjuk. 

 

Mikor és hogyan jelentkezzünk? 

A tanfolyamokra a jelentkezés a mai naptól elkezdődött mostantól folyamatos a keret 

kimerüléséig. 

Tehát már érdemes most jelentkezni, regisztrálni, hogy biztosítsa a helyét az ősztől induló 

tanfolyamokra. A tanfolyamok szeptembertől folyamatosan indulnak a rendelkezésre álló keret 

kimerüléséig. A jelentkezőket a jelentkezésük sorrendjében regisztráljuk. A jelentkezetteket 

rögzítjük a HIR informatikai rendszerbe, ahol a projektkonzorcium validálja (érvényesíti) a 

jelentkező jelentkezését, ha a feltételeknek megfelel és még áll rendelkezésre pénzügyi keret. 

A validált (érvényesített) jelentkezések alapján készítjük el a csoportbeosztásokat és értesítjük a 

jelentkezetteket a képzés indításáról. 

Jelentkezni facebookon üzenetben, telefonon, e-mailben vagy személyesen lehet 

Csepiga István 

Tel.: +36309466070 

e-mail: graf_get@t-online.hu 

cím: 9026 Győr Kertész u. 54. 

web-oldal: www.graf-get.hu 

Bonus ! 

A tanfolyamot elvégző minden hallgató a tanfolyam végén értékes ajándékot kap (7”-os tablet) ! 

 

Jelentkezz, hogy le ne maradj ! 

 Csepiga István 

mailto:graf_get@t-online.hu

