AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS KÉPZÉS!!!
Okoseszközök használata, Digitális ismeretek
A továbbképzési program alapítási engedélyszáma: 9/21/2018
A továbbképzési program adatszolgáltatásának regisztrációs száma: D/4462/2019

A képzés célja:
A továbbképzés célja a pedagógus jelentkezők digitális kompetenciájának
növelése, mely hozzájárul a foglalkoztathatóság javításához. Ma már az
internetet mindenkinek használni kell, így ez a tudás elengedhetetlen!
A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:
 használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a
legfontosabb beállítási lehetőségeket,
 használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
 tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget
(pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
 az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására
használja fel,
 elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus
levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű
módon kezelni,
 képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés,
információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
 tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.

A képzés ütemezése:
A program keretében kidolgozott 35 órás képzési program (Önállóan
használom az informatikai eszközömet- IKER 2 szintű képzési program)
gyakorlatorientált, mindenki számára könnyen elsajátíthatók.
Az órákat 10 alkalommal tarjuk, csütörtöki, pénteki és szombati napokon
alkalmanként a megadott órarend szerint tartanak a foglalkozások.

2022/PA/1 Győr
1.alkalom
2022.04.28.
csütörtök (4ó)
17 00-20 20
6.alkalom
2022.05.06.
péntek (3ó)
17 30-20 00

ÓRAREND
IKER2 képzés
2022. 04. 28- 2022. 05. 14.

2.alkalom
2022.04.29.
péntek (3ó)
17 30-20 00
7.alkalom
8.alkalom
2022.05.07.szombat(7ó)
9 00-15 00

3. alkalom
4. alkalom
2022.04.30.szombat(7ó)
9 00-15 00
9.alkalom
2022.05.14. szombat(4ó)
9 00-12 15

5.alkalom
2022.05.05.
csütörtök (4ó)
17 00-20 20
10.alkalom
2022.05.14.
szombat (2ó)
12 35-14 05
Záróvizsga (1ó)
14 15-15 00

Az oktatás helyszíne: CEVEC Kft. 9027 Győr, Ipar utca 51/A
A képzés díját 35.000 Ft,-ot jelentkezéskor készpénzben kell befizetni !

A képzés modulzáró vizsgával zárul, a sikeres teljesítés a
TANUSÍTVÁNY kiadásának feltéltele!
A pedagógus-továbbképzés teljesítését igazoló tanúsítvány adattartalmát
a 277/1997-es Kormányrendelet 6. § (11) bekezdése szabályozza.
Jelentkezési szándékát jelezheti
- Telefonon: iskolánknak, visszahívjuk és rögzítjük adatait.
- Személyesen: ügyfélfogadási időben a képzés helyszínén
Képzésszervezők: Horvátné Papp Szilvia 06-70-4130201,
Törvényi Nóra 06-70-3160232

A képzés lebonyolítója:

EUROTEAM STÚDIÓ Nyelvoktató Bt.
Telefonszám: 06-1-266-7891
e-mail: euroteamstudio@euroteamstudio.hu
weboldal: www.euroteamstudio.hu
Nyilvántartásba vételi szám: E-000547/2014; B/2020/000610
Engedély száma: E/2020/000103 ; NAIH-63776/2013

Jelen tájékoztató
Résztvevő felnőttképzési szerződéshez
tartozó kötelező MELLÉKLET
száma:
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