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GINOP-6.1.2-15-2015-00001 „Digitális szakadék csökkentése”
kiemelt projekt rövid bemutatása
Kik vehetnek részt a meghirdetett képzéseken, azaz kik kaphatnak támogatást?
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év) betöltött 65 év alatti, kevésbé fejlett régiókban (Északmagyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel
rendelkező személyeknek a képzése támogatható, akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel
tanulói/hallgatói jogviszonyban, és e képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós
forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben. Előnyt élveznek azon személyek,
akik elvégezték az általános iskola nyolc osztályát s legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szereztek bizonyítványt.

Milyen képzésekre lehet támogatást kérni?
A projekt keretében két különböző szintű digitális kompetenciafejlesztő képzésre lehet jelentkezni, az IKER 1., illetve az
IKER 2.-re. A programokról honlapunkon informálódhat.

Jelentkezhet-e a képzésre az, aki OKJ-s tanfolyamon vesz részt?
Igen, amennyiben az nem hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetencia fejlesztésre irányuló
informatikai képzés.

Milyen költségei lehetnek képzésbe való bekapcsolódásnak?
A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzés(ek)en. A képzéssel kapcsolatban felmerülő minden díj
beleértendő a képzési költségbe, mely a támogatási összegből valósul meg. Egyéb jogcímen díjazás (pl.: vizsgadíj,
pótvizsgadíj, pótóradíj, eszköz- és tankönyvhasználati díj, stb.) nem szedhető.

A képzéshez szükséges felszerelést (tananyag, infokommunikációs eszközök, stb.) biztosítja-e a
képzőintézmény a résztvevők számára?
Igen, ezeket a képzőintézmény biztosítja.

A képzés helyszínére történő utazás költségeit megtéríti a projekt?
A képzések helyszínére való utazást a projekt nem tudja támogatni.

Mikor valósulnak meg a projektben a képzések?
Az képzések 2016 szeptembere és 2017 októbere között valósulnak meg.
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A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 projekt a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai
végzettségű, digitális készségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú személyek informatikai
képzését célozza meg a kevésbé fejlett régiókban.
A projektbe kapcsolódás feltétele:
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort betöltött, általános iskolai végzettséggel rendelkező,
kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli,
Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) lévő magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek képzése
támogatható, akik
 jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói
jogviszonyban, és
 e képzéssel párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló
digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.
Előnyt élveznek azon személyek, akik az általános iskolai végzettségen kívül legfeljebb alapfokú
részszakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkeznek.
A képzések a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által fejlesztett „Első lépések
a digitális világba” (IKER1 szint) valamint „Önállóan használom az informatikai eszközömet” (IKER
2. szint) című, gyakorlatorientált, egységes képzési programok alapján, egyenként 35 óra
időtartamban szervezhetők.
A képzések teljes költsége a projekt költségvetésének terhére elszámolható a létrejövő
megállapodásban foglaltak szerint. A jelentkezők önrész vállalása nélkül vehetnek részt a képzéseken
összesen 70 000 Ft támogatási összeg értékben.
A projekt keretében az alábbi képzési programok alapján valósulnak meg a képzések:
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Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés
Célcsoport: 16 év feletti, alapvető informatikai ismeretek hiányával küzdő személyek
A képzés célja:
A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz
való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök
irányában.
A program konkrét céljai:
A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook,
okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat.
Képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs
eszközüket.
Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni.
Képesek legyenek egyszerű mentési műveleteket végezni.
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
Képesek legyenek elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
Képesek legyenek az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.
Óraszám: 35 óra
A képzési program sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja.

Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés
Célcsoport: 16 év feletti, infokommunikációs eszközének alapvető funkcióit használni képes, az
önálló használat felé további lépéseket megtenni kívánó személyek
A képzés célja:
A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz
való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök
irányában.
A program konkrét céljai:
A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon,
stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész
szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető
információkat megszerezni.
Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására
felhasználják.
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Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus
levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon
elhárítani.
Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára
információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).

(regisztráció,

bejelentkezés,

A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre
használni.
Óraszám: 35 óra
A képzési program sikeres elvégzését tanúsítvány igazolja.

Az érdeklődők a regisztrációról részletes tájékoztatót olvashatnak a https://www.nive.hu
oldalon található Képzés részvételi eljárásrend c. dokumentumban.
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