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DigInfo 

Ma egyre nagyobb a jelentősége a digitális eszközök használatának. A technológiák folyamatos 

fejlődésével újabb modern eszközök jelentek meg. (tablet, laptop, okostelefonok). Mindennapjaink 

során otthonunkban és a munkahelyen is elkerülhetetlenül alkalmazunk őket. Gyermekeink olyan 

világban nőnek fel, ahol már kiskorukban elkezdik megtanulni használatukat. A korábbi 

évtizedekben erre nem volt lehetőség. Ritka volt ha valaki megengedhette magának hogy 

otthonában személyi számítógépe legyen. Meg kellet tanulni használatukat, melyek érdekében 

képzéséken vettek részt, majd az iskolákban bevezették órák keretében tanításukat.  

Az EFOP- 1.5.3.-16-2017-00066 pályázat keretében lehetőség nyílt, hogy településünkön 

rövidebb időtartamú képzést szervezzünk azoknak a közép és idősebb korosztályból származóknak, 

akiknek kedve van elsajátítani néhány alapműveletet, melyet a későbbiekben tudnak alkalmazni 

éltükben. Mivel ők még nem tanulhatták oktatási időszakukban, szükségük van szakember 

támogatására. Gyermekeiket nem szeretnék zavarni azzal, hogy minden műveletet mutassanak meg, 

szívesebben vesznek részt oktatáson. Éltek a lehetőséggel, a jelentkezők között van nyugdíjas és 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkező középkorúak álláskeresők is. Az idősek azért szeretnének 

részt venni a képzésen, mert van aki távol élő unokájával gyakrabban tartaná a kapcsolatot. A 

technikai eszközök, programok megismerésével lehetőségük lenne rá, hogy ne csak telefonon 

hangjukat hallhassák, hanem video telefonálva láthatják is őket. Ők is szeretnék követni a 

mindennapi eseményeket melyekhez az internet segítségével gyorsabban hozzájuthatnak, mint a 

másnapi újságból értesülve. Szeretteiket ünnepi alkalmaknál felköszönthetik, üdvözlő lapokat 

képeket küldhetnek akár a közösségi oldalakon keresztül. A másik korosztályhoz tartozók mindezek 

mellet szeretnék megismerni a különböző programokat, amellyel saját maguk tudnak állásra 

jelentkezni, önéletrajzukat elkészíteni. 

A képzés 3 napon át történt 2018.12.04.-től 2018.12.06.-ig, az oktatást szakképzett oktató tartotta. 

A tananyag jól összeállított volt mellyel elsajátítása után alapszíntű tudással rendelkeztek a 

résztvevők. Megismerkedtek milyen alapvető infokommunikációs eszközök vannak, mire képesek, 

milyen tulajdonságaik vannak. Hogyan kell őket működőképes állapotba hozni, leállítani. 

Készítettek saját mappát melybe fájlokat helyezhettek el. Megismerkedtek különböző 

programokkal, melyekkel létre tudtak hozni saját tartalmakat. Elsajátíthatták az interneten történő 

keresés böngészés módjait. Létrehoztak felhasználói fiókokat, ahol üzeneteket tudnak majd fogadni 

és küldeni a képzés elvégzése után is. Az órák jó hangulatban zajlottak. 
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Oktatónk megfelelően magyarázott, segítséget nyujtott ha szükség volt rá. A tanulók figyeltek és 

igyekeztek mindent a lehető legjobban megtanulni. Jól érezték magukat, segíthettek egymásnak ha 

szomszédjuk esetleg lemaradt. 

A képzés zárásaként meg kellet oldaniuk egy feladatsort amely az előző napokon elhangzottak 

alapján lett összeállítva. Ezután átvehették okleveleiket, mint igazolást tudásukért. Egy rövid 

értékelés keretében jellemezheték oktatójukat és a képzést is. 

 Örültünk annak hogy lehetőséget adhatunk a fejlődéshez és igény esetén újabb képzés indítását 

is szívesen megszervezzük. Fontos hogy ne csak a fiatalok hanem az idősebbek is ugyan úgy tudják 

használni a mai a modern technikai eszközöket, ők is naprakész információval rendelkezhessenek, 

ne maradjanak le, fejlődjenek. 
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