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Képzési tájékoztató
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001418/2017/D002
Bemeneti feltételek
- Iskolai előképzettség: nem igényel befejezett iskolai végzettséget
- Előzetesen elvárt ismeretek: Infokommunikációs eszközének IKER 1. szintű biztonságos
használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba – IKER 1. szintű képzés”
tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszintmérés megfelelő szintű teljesítésével történhet.
- Egyéb: betöltött 16. életév
A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 35
Elmélet/gyakorlat aránya: 0 - 100% (0-35)
A képzés tervezett létszáma (fő): minimum 12
A képzés felépítése
Modulok megnevezése
Ráhangolódunk a továbblépésre
Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása
Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
Használjuk okosan, amit már tudunk
Én és a közösségi média I.
Én és a közösségi média II.
Ügyeket intézek otthon, fotelből
Személyre szabott eszközök
Még több ügyet intézek otthonról
Képzés zárása

A záró számonkérés részei:
1. Gyakorlati feladatmegoldás: önálló gyakorlati feladatmegoldás az utolsó kontaktórán, mely
átfogóan tartalmazza az "Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés tananyagegységeit. Tartalma: egy konkrét információ keresése a rendelkezésre álló eszköz
segítségével, majd az információnak, vagy helyének közzé tétele, megosztása egy általa ismert
közösségi média felületen, a bejegyzés láthatóságának korlátozásával, ennek hiányában utólagos
törlésével.

Veled építjük a jövőd!
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Folyamatos nyomonkövetés és
feladatmegoldások során.

ellenőrzés

a

képzés

alatt, az egyéni és

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudás mérése, képzési tanácsadás
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet:
E-mail: info@gyszszc.hu

Veled építjük a jövőd!
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