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1. számú melléklet
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés
PROGRAMLEÍRÁS
KÉPZÉSI PROGRAM

CSOPORTOS KÉPZÉS

E-001014/2015/D012
- általános képzés -

Képzés célja:
A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetenca fejlesztése, a digitális társadalomhoz való
tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszklözök irány.
A program konkrét célja : a résztvevők képesek legyenek a képzés során hazsnált eszközüket(Pc, tablet,
Notebook, okostelefon...stb) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
Kinek ajánljuk:16 év feletti, infokommunikációs eszközének alapvető funkcióit használni képes, az önálló
használat felé további lépéseket megtenni kívánó személyek.
Modulok:











Ráhangolódunk a továbbképzésre
IKT eszközök néhány praktikus használata
Elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
Használjuk okosan, amit már tudunk
Én és a közösség média I.
Én és a közösség média II
Ügyeket intézek otthon, fotelből
Személyre szabott eszközök
Még több ügyet intézek otthonról
Képzés zárása

Megszerezhető kompetenciák:
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Képes legyen önállóan az eszközök működtetésére, használatára
Képes rövid, egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szövegeket
szerkeszteni
Képes az interneten tájékozódni, információkat megszerezni
Interneten gyűjtött információkat képes legyen feldolgozni, azokat felhasználni
Elektronikus levelezésben csatolmány használata
Közösségi portálok önálló használatára
Hanghívások, szöveges üzenetek küldésére, fogadására







Szükséges előképzettség a jelentkezéshez: nincs végzettséghez kötve. Infokommunikációs eszközéenk
IKER 1. szint biztonságos hazsnálata, , Elsp lépések a digitális világba- IKER 1. sz. képzés” tanusítvánnyal
vagy előzetes tudásszintmérés megfelelő szntű teljesítésébel kell rendelkezni.
Óraszám: 35óra (elmélet 0 óra, 35 óra gyakorlat)
Intenzitás: 7 nap, 5 óra/nap/ összesen
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:

Megengedett maximális hiányzásnál nem több hiányzás. Egyéni és csoportos feladatmegoldásokban való
aktív részvétel, záró feladatmegoldás sikeres teljesítése
Kiadott dokumentum: tanusítvány
Jelentkezés módja: A www.innomotive.hu oldalon az on-line jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével
lehetséges!

