Képzési ismertető
Internetoktatás kezdőknek
Azonosító szám:

akkreditációs szám: egyéb: -

Képzés célja:

A tanfolyam lehetővé teszi, hogy a résztvevő megismerkedhessen a – mai
világban egyre inkább szükségszerűvé váló – internet használatával. A
képzés legfontosabb célja, hogy a tanuló elsajátítsa azokat az
alapismereteket, melyek segítségével a világhálón elhelyezett
információhalmazból ki tudja szűrni a számára éppen megfelelő
tartalmakat, illetve az elektronikus levelezés megismerésével kapcsolatot
tudjon tartani ismerőseivel.

Főbb témakörök:

-

információkeresés az interneten
elektronikus levelezés

Megszerezhető kompetenciák:

-

a számítógép be/kikapcsolásának, a perifériák használatának
alapszintű ismerete
az operációs rendszer alapszintű kezelésének készsége
az internetes böngésző programok alapszintű használata
internetes keresők alapszintű használata
internetes levelezés alapszintű ismerete

-

a jelentkezési lap kitöltése
a képzési díj teljes összegének befizetése

Bemeneti feltételek:

A képzés tematikája teljesen kezdőknek lett kialakítva, nem igényel
előzetes informatikai ismereteket.
Képzés óraszáma:

25 óra,

ebből elmélet:
gyakorlat:

5 óra
19 óra

Ütemezés:

Összesen 6 alkalommal, naponta 4, il. 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. 201. terem

A képzéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások
és azok díjai:

Internet kezdő felhasználóknak
jegyzet

2 000 Ft

Jelentkezés menete:

A tanfolyamra való jelentkezés folyamatos. A résztvevő a jelentkezését a
beiratkozáskor kitöltött Jelentkezési lappal erősítheti meg, mely egyben
kötelezettségvállalás a részvételi díj megfizetésére.
Az előre megbeszélt időpontban a leendő résztvevő kitölti a jelentkezési
lapot és készpénzben befizeti a tanfolyam teljes részvételi díját.

A tanfolyam részvételi díja:

15 000 Ft

az oktatási segédanyag díja:
vizsgadíj:
Összesen fizetendő:
A képzés lemondása:

2 000 Ft
-

17 000 Ft
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

