TÁMOGATOTT INFORMATIKAI KÉPZÉSEK AZ MNÁMK-BAN
(A képzésbe bekapcsolódni szándékozók előzetes tájékoztatója)
A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 projekt a hátrányos helyzetű, különösen az
alacsony iskolai végzettségű, digitális készségekkel nem rendelkező,
munkavállalási korú személyek informatikai képzését célozza meg a kevésbé
fejlett régiókban.
A projekt keretében az alábbi képzési programok alapján valósulnak meg a
résztvevők számára teljesen költségmentes képzések:
IKER 1: „Első lépések a digitális világba” (35 tanóra) – IKER 1. szintű képzés,
melynek tananyagegységei:











Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel
Az első lépések a használatban I.
Az első lépések a használatban II.
Az első létrehozott tartalmak
Böngészés az interneten I.
Böngészés az interneten II.
Elektronikus levelezés I.
Elektronikus levelezés II.
Hanghívásra alkalmas alkalmazások
Gyakorlunk, gyakorlunk, gyakorlunk

IKER 2: „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (35 tanóra) – IKER 2.
szintű képzés, melynek tananyagegységei:











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

Mindkét képzés gyakorlati jellegű vizsgával zárul, melyet az egyes képzések
utolsó napján szervezünk meg.
A tanúsítvány kiadásának feltételei: aktív részvétel a képzésen, sikeres vizsga
valamint max. 4 tanóra (10%) hiányzás.
A projektbe kapcsolódás feltételei:
- betöltött tankötelezettségi kor (16 év)
- állandó lakhely kevésbé fejlett régióban (Dél-Alföld is)
- a jelentkező nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel
tanulói/hallgatói jogviszonyban
- a jelentkező nem vesz részt párhuzamosan egyéb, uniós
forrásból támogatott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló
informatikai képzésben
- 65. életévét be nem töltött személy
Kiemelt célcsoportok:
- közfoglalkoztatási programok résztvevői
- hátrányos helyzetű személyek
o alacsony iskolai végzettségűek (nincs középfokú
végzettségük vagy szakképesítésük)
o 50 éven felüli személyek
o megváltozott munkaképességűek
o GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők
o pályakezdő illetve 25 év alatti fiatalok
o egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek
o etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai,
nyelvi
képzésük
vagy
szakmai
tapasztalatuk
megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak
munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen
Az aktuális képzési ciklusra (2017. október 30 - december 30.) vonatkozó
adatok:
A képzések helyszíne: Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja,
6500 Baja, Duna u. 33.
A képzések kezdési időpontja:

IKER I: 2017. november 7.
IKER II: 2017. november 10.
A képzések időbeosztása:
IKER I:
 K-Cs, kedd: 16.30- 19.45; csütörtök: 16.30- 19.00 (+ 1 tanóra gyakorlási
lehetőség) (nov. 7- dec.7.)

IKER 2: A bekapcsolódás feltétele: IKER 1 sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány
vagy sikeres tudásszintmérő teszt
 első két alkalom nov. 10-én és 17-én pénteken, ezt követően : H-Sz,
hétfő: 16.30- 19.45; szerda: 16.30- 19.00 (+ 1 tanóra gyakorlási
lehetőség) (nov. 10-dec.13.)
A résztvevők regisztrációja és jelentkeztetése az NSZFH erre a célra kialakított
online felületén (www.ginop612.nive.hu) történik.
Fenti képzéseinkre személyesen jelentkezni lehet: ügyfélszolgálatunkon
(október 27-ig illetve november 6-tól, legkésőbb a képzés napján 15.00 óráig!)

Amennyiben a tervezett képzéseink felkeltették érdeklődésüket, előzetes
igényfelmérés, csoportképzés, illetve a választást követően a támogatási és
képzési szerződés megkötése céljából keressék munkatársainkat! A képzésekkel
kapcsolatos további kérdéseikre is készséggel válaszolunk!
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, 6500 Baja, Duna u.
33. Gimnázium, fsz. 113-as iroda (h-cs. 7.30- 16.00, p. 7.30- 13.30)
Tel: 0679/ 520-932; 0630/ 944 8981

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti képzési adatok tájékoztató jellegűek,
ténylegesen csak a megfelelő jelentkezői létszámmal (10-15 fő) rendelkező
képzéseket tudjuk indítani.

