PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A

„Digitális Szakadék Csökkentése”
GINOP- 6.1.2-15-2015-00001 PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ 35 ÓRÁS KÉPZÉSEKRE

Program célja:
Hátrányos helyzetű, különösen alacsony iskolai végzettségű, digitális készségekkel nem rendelkező,
munkavállalási korú személyek képzése. A program hozzásegíti őket a munkaerőpiaci esélyeik javításához, mivel
a jövőben elhanyagolható lesz azon munkahelyek száma, ahol nem alapvető követelmény az infokommunikációs
eszközök készségszintű használata.

Kik vehetnek részt a programban?
A projektben tankötelezettségi kort (16 év) betöltött és munkavállalási kort (65 év) be nem töltött, általános
iskolai végzettséggel rendelkező, kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi,
Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli), magyarországi lakóhellyel rendelkező olyan magánszemélyek
képzése támogatható, akik a szerződéskötés időpontjában nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel
tanulói/hallgatói jogviszonyban, a képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós
forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben, előnyt élveznek azon
személyek, akik az általános iskolai végzettségen kívül legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szerzett
bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Képzési programok tartalma
Digitális ismereteket: pc-k, tabletek, okostelefonok 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

egyszerű szöveges dokumentumok kezelése,
alapszintű formázási lehetőségek használata



táblázatkezelői alapműveletek használata
(összeadás, kivonás, szorzás, osztás)

letöltése) megismerése, információk kezelése



probléma-megoldás, gyakorlati alkalmazás



fájlok vagy mappák másolása vagy eltávolítása



hardverek/perifériák csatlakoztatása, installálása



digitális, internet alapú kommunikáció



digitális eszközön futó alkalmazások installálása,



e-mail küldés /fogadás



szöveges/képi/hangalapú/video információáramlást

frissítése


és ezek kombinációját alkalmazó rendszerek

digitális eszközön futó alkalmazások konfigurációs
paramétereinek módosítása vagy ellenőrzése

használata



IKT biztonság



üzenet küldése vagy internetes bejegyzés tétele



számítógép és internet biztonságos használata



saját készítésű tartalom feltöltése, megosztása

(vírusirtók, tűzfal, kéretlen levelek kezelése és

honlapon

adat halászat)



digitális tartalmak létrehozása



digitális eszköz biztonságos használatát
támogatóalkalmazás telepítése vagy frissítése

A tanfolyam végén a résztvevők az európai közösség digitális irányelveit is teljesítő Tanúsítványt kapnak.
A képzések „Első lépések a digitális világba” (IKER1 szint) valamint „Önállóan használom az informatikai
eszközömet” (IKER 2. szint) című, egységes képzési programok alapján, egyenként 35 óra időtartamban
valósulnak meg.
Az érdeklődő a projekt honlapján (www.ginop612.nive.hu) a regisztrációs felületen regisztrálhat a személyes
adatai, valamint a képzéssel kapcsolatos igényei (képzési szint, képzési helyszín, képzési időszak) megadásával,
kapcsolattartó Hári Aliz munkanapokon 8:00-16:00 között (+36-30-908-0079; hari.aliz@kivisz.hu).

