
 
 

Képzési ismertető 

Internetoktatás kezdőknek 
 

Azonosító szám: Internet kezdő/2019/BMK-2 

Képzés célja: A tanfolyamon a résztvevők megismerkednek a számítástechnika világával, azon 
belül is az internethasználattal. A résztvevők elsajátítják a legfontosabb 
alapismereteket a számítógépek használatától kezdve az internetes böngészésen át 
az online levelezésig. A megszerzett tudással az egyén képes lesz a világhálón 
kiszűrni a számára fontos, lényeges tartalmakat, illetve elektronikus 
levelezőrendszereken keresztül tud kapcsolatot 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 

Jelentkezéshez szükséges 
feltételek: 

− a jelentkezési lap kitöltése 
− a képzési díj teljes összegének befizetése 

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

Képzés óraszáma:  10 óra,  ebből elmélet:  5 óra 

 gyakorlat:  5 óra 

Tervezett kezdés: 2019 októbere  

Tervezett befejezés: 2019 októbere 

Ütemezés: Jelentkezők számának függvényében. 

Oktató: Bán András 

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

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



Látogatási igazolás kiadásának 
feltétele: 

− a részvételi díj befizetése 
− a vizsgakövetelmény teljesítése  
− részvétel legalább 5 képzési napon 

Jelentkezés menete: A jelentkezés folyamatos. A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a részvételi díj 
megfizetésére.  

A tanfolyam részvételi díja: 5000 Ft 

A részvételi díj befizetésének 
módja: 

Postai csekken vagy átutalással, az oktatásszervező által megadott 
időintervallumban.  

A képzés lemondása: Résztvevő 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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