
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:  Önállóan használom az informatikai 

eszközömet – IKER 2. szintű képzés

   

OKJ azonosító szám:           

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/D002 

 

A képzés célja: A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a 

digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd 

kialakítása a digitális eszközök irányában. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 A résztvevők képesek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, 

okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek 

használatára. 

 Képes egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész 

szöveget(pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni. 

 Képes az interneten gyűjtött információk feldolgozása, azokat a résztvevő képes 

konkrét problémák megoldására felhasználni. 

 Elektronikus levelezés során csatolmányok használata. Felismerve az elektronikus 

levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő képes azokat 

egyszerű módon elhárítani. 

 Képes közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, 

információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem). 

 A képzés során használt eszközeiket hanghívásra és szöveges üzenetküldésre tudja 

használni. 

 

Követelmény modulok: 

Tananyagegységek 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

Ráhangolódunk a továbblépésre 0 4 4 - 

Infokommunikációs eszközünk néhány 

praktikus alkalmazása 

0 3 3 
- 

Az elektronikus levelezés összetettebb 

funkcióinak használata 

0 4 4 
- 

Használjuk okosan, amit már tudunk 0 3 3 - 

Én és a közösségi média I. 0 4 4 - 

Én és a közösségi média II. 0 3 3 - 

Ügyeket intézek  otthon, fotelből 0 4 4 - 

Személyre szabott eszközök 0 3 3 - 



Még több ügyet intézek otthonról 0 4 4 - 

Képzés zárása 0 3 3 - 

Összesen: 0 35 35 - 

 

 

 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség:- 

Szakmai végzettség: - 

 

Egészségügyi alkalmasság: - 

Előzetesen elvárt ismeretek: Infokommunikációs eszközének IKER 1. szint biztonságos 

használata, amely igazolása „Első lépések a digitális világba- IKER 1. szintű képzés” 

tanúsítvánnyal vagy előzetes tudásszintmérés megfelelő szintű teljesítésével lehet. 

Egyéb feltétel: Betöltött 16. életév 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  10 %, ennél nagyobb mértékű hiányzás konzultációval 

történő pótláson keresztül megengedhető 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

 

Záró számonkérésre bocsátás feltételei: 

 

- A tananyagegységek során az egyéni és csoportos feladatmegoldásban való aktív részvétel. 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Záró számonkérés: 

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. 

Folyamatos nyomonkövetés és ellenőrzés a képzés alatt, az egyéni és csoportos 

feladatmegoldások során. 

 


