Képzési ismertető
Internetoktatás haladóknak
Azonosító szám:

akkreditációs szám: egyéb: -

Képzés célja:

A képzés azoknak szól, akik már tudják használni az internetet levelezésre és
információkeresésre, de szeretnének megismerkedni a világháló további
lehetőségeivel.

Főbb témakörök:

-

az internetes böngészés és levelezés ismereteinek elmélyítése
adattárolás a számítógépen
multimédia
web fotóalbum
kommunikáció – Skype
útvonaltervezés
ügyintézés az interneten

Megszerezhető kompetenciák:

-

jártasság az interneten történő információkeresésben
a webes levelezés haladó szintű ismerete
a mentett fájlok tudatos rendszerezése a számítógépen és a hordozható
adattárolókon
a digitális fotók webalbumba rendezésének ismerete
az elektronikus és a közösségi kommunikáció (Skype, facebook)
lehetőségeinek megismerése
programok, útvonalak tervezése az internet segítségével
elektronikus ügyintézés és vásárlás a neten

Bemeneti feltételek:

-

Képzés óraszáma:

25 óra,

aktív e-mail cím, magabiztos levelezési ismeretek
az oktatásszervező által e-mailben elküldött linken szereplő online kérdőív
kitöltése
ebből elmélet:

5 óra

gyakorlat:

19 óra

Ütemezés:

Összesen 6 képzési napon, naponta 4 ill. 5 tanórában (1 tanóra 45 perc)

Oktató:

felsőfokú végzettséggel rendelkező, több éves felnőttképzési tapasztalattal bíró
szakember

Képzés formája:

Gyakorlatorientált csoportos képzés, melyet projektoros kivetítés és oktatói
segítségnyújtás támogat.

Helyszíne:

Budapesti Művelődési Központ
1119 Budapest, Etele út 55.

A képzéshez kapcsolódó egyéb

Tanfolyami jegyzet CD-n – ingyenes

szolgáltatások és azok díja:

Igény esetén a CD-n lévő anyagot kinyomtatjuk – 2000 Ft

Jelentkezés menete:

A tanfolyamra való jelentkezés folyamatos. A résztvevő a jelentkezését a
Jelentkezési lap kitöltésével erősítheti meg, mely egyben kötelezettségvállalás a
részvételi díj megfizetésére. A jelentkezési lap és a felnőttképzési szerződés kitöltése
előre megbeszélt időpontban történik, mellyel egy időben a résztvevő a teljes
részvételi díjat is befizeti.

A tanfolyam részvételi díja:

15000 Ft

ebből oktatási segédanyag díja:

vizsgadíj:
A képzés lemondása:

A CD árát a részvételi díj tartalmazza. Amennyiben a résztvevő igényli, a jegyzetet
2000 Ft-ért kinyomtatjuk.
Részvevő részéről:
A képzés megkezdését megelőző 10 napban történő lemondás esetén a képzési díjat
nem áll módunkban visszafizetni.
Képző részéről:
Amennyiben a képzés a Budapesti Művelődési Központ által kerül lemondásra (pl.: a
jelentkezők száma nem érte el a minimális létszámot), a befizetett képzési díjat
100%-ban visszafizetjük Önnek! A képzés elmaradásáról legkésőbb a tervezett
időpont előtt 1 nappal értesítjük a résztvevőket.

A képzés befejezését igazoló
okirat:

Látogatási igazolás

A képzés oktatásszervezője:

Makk Katalin

telefonszám:

371-2771

e-mail:

makk.katalin@bmknet.hu

