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A GINOP 6.1.2.-15
„DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE”
Kiemelt projekt keretében

A projekt célja a lakosság digitális kompetenciájának növelése, mely hozzájárul a
foglalkoztathatóság javításához. Ehhez elvárt az IKT (információs és kommunikációs
technológiák) eszközök biztonságos használata. Már az álláslehetőséget is ezeken a
csatornákon hirdetik meg, így ez a tudás a munkaerőpiacon elengedhetetlen.

Segítünk megtanulni az OKOSESZKÖZÖK (telefon, tablet, laptop) használatát!

Az okos eszközök használatával tudni fogja:
-

böngészést az Interneten (honlapok, online vásárlás, menetrendek stb.)
a közösségi média használatát (Facebook, Youtube stb.)
elektronikus levelezést (e-mail küldés/fogadás)
elektronikus ügyintézést (pl. Ügyfélkapu)

Kik vehetnek részt:

16-65 év között bárki részt vehet, aki fejleszteni szeretné a tudását.
Előnyt élveznek az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, közmunkások, a rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezők, megváltozott munkaképességűek, illetve a több eltartottal
egyedül élő felnőttek.

Nem vehetnek részt, olyan személyek, akik jelenleg középiskolával, felsőoktatási intézménnyel
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tanulói/hallgatói jogviszonyban állnak, hazai vagy más uniós pályázatban vesznek részt.

A képzésekről:

A program keretében kidolgozott 35 órás képzési program (IKER 1) gyakorlatorientált, az
alacsony iskolai végzettségűek számára is elsajátítható.

A tanfolyamokat heti 2 napon tarjuk, alkalmanként 16.00- kb. 19 óráig tartanak a
foglalkozások.

Kezdés: 2017. május 17.

oktatási napok: hétfő, szerda
oktatási helyszín: Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola
3281 Karácsond, Szent István út 40.

A képzési díjat Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával 100%-ban fedezi!

A képzések és a modulzáró vizsga teljesen ingyenes, csak részt kell vennie az órákon!

A jelentkezés menete:

Regisztráció: A képzéseken kizárólag azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a projekthez
rendelt háttérinformációs rendszerben
a HIR-ben
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regisztrálnak!
www.ginop612.nive.hu
A regisztrációt a képző intézmény végzi.

Jelentkezési szándékát jelezheti
- Telefonon iskolánknak, visszahívjuk és rögzítjük adatait.
- Személyesen: Nyíri Anitánál a Polgármesteri Hivatalban

Képzésszervezők: Horvátné Papp Szilvia 06-70-4130201, Törvényi Nóra 06-70-3160232

A képzések lebonyolítója: EUROTEAM STUDIO Nyelviskola
Tel: 06-1-235-0784
E-mail: euroteamstudio@euroteamstudio.hu
Web: www.euroteamstudio.hu
Nyilvántartási szám: E-000547/2014
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