
 
 

Képzési ismertető 

Internetoktatás haladóknak 
 

Azonosító szám: Internet haladó/2019/BMK-2,3,4 

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

Főbb témakörök: − menürendszer, link, hasznos weblapok, 
− keresés a Google-ban (menetrendek, térkép stb.), 
− levelezés (e-mail), 
− Facebook 
− Youtube, Skype. 

Megszerezhető kompetenciák: − jártasság az interneten történő információkeresésben 
− a webes levelezés haladó szintű ismerete  
− a mentett fájlok tudatos rendszerezése a számítógépen és a hordozható 

adattárolókon 
− az elektronikus és a közösségi kommunikáció (Skype, Facebook) 

lehetőségeinek megismerése 

Bemeneti feltételek: − aktív e-mail cím, magabiztos levelezési ismeretek 

10  10 óra,  ebből elmélet:  5 óra 

 gyakorlat: 5 óra 

Tervezett kezdés: 2019. március 12.; október 1.; november 5. 

Tervezett befejezés: 2019. április 9.; október 31., december 5. 

Ütemezés: március 12., 14., 19., 21., 26., 28., április 2., 4., 7., 9. 
október 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29., 31. 
november 5., 7.,12., 14., 19., 21., 26., 28., december 3., 5.  
(1 tanóra 45 perc) 

Oktató: Bán András 

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

Helyszíne: Budapesti Művelődési Központ 
1119 Budapest, Etele út 55. 

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:  5000 Ft 

A képzés lemondása: 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: Pongrácz Éva 

telefonszám: 371-2787 

e-mail: pongracz.eva@bmknet.hu 
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