
DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE  

Képzés engedélyszáma: E-001380/2015/D007 

 

Képzés célja: A képzés célja a résztvevők digitális alapkompetenciáinak fejlesztése. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák alkalmazásával a 

résztvevők képessé válnak az online világban tudatosan kezelni az 

információkat és adatokat, megfelelő módon és hatékonyan 

kommunikálni, tartalmakat előállítani, figyelembe venni az IT 

biztonsági kérdéseket, valamint problémákat megoldani a digitális 

világban. 

Képzés célcsoportja: Magánszemélyek, akik elsősorban azon digitális alapkompetenciáikat 

szeretnék fejleszteni, amelyek a munka világában és tudatos 

állampolgárként hasznosíthatók.   

Képzés óraszáma:  10 elméleti óra + 10 gyakorlati óra, összesen 20 óra 

 

Képzési modulok: 

1. Információk és adatok tudatos kezelése 

 

A digitális világban sokkal gyorsabban tudunk információkhoz jutni, mint korábban bármikor. 

Az internetes keresők, az online adatbázisok ma már bármilyen témában elérhetővé teszik 

számunkra a tájékozódás lehetőségét.  

Mindemellett az online világban lehetősége nyílik bárkinek bármiről információkat 

megosztani. Ezzel együtt felértékelődik a saját személyes felelőségünk, hogy az online világban 

elérhető információkat hitlességük, forrásuk és tartalmuk alapján megfelelő módon tudjuk 

befogadni, kezelni és megosztani.  

Mindezek tükrében a tananyag célja, hogy segítséget nyújtson a digitális világban elérhető 

adatok, információk és digitális tartalmak keresése, értékelése és kezelése során. 

 

A modul terjedelme: 2 elméleti óra + 2 gyakorlati óra, összesen 4 óra 

 

2. Kommunikáció és együttműködés a digitális térben 

 

Ma már a kommunikációnk jelentős része zajlik az online világban. A digitális kommunikációs 

platformok száma az elmúlt években többszörösére nőtt, és a magánéletben használt online 

eszközök (pl. chat felületek, VoIP eszközök, online fórumok) fokozatosan beszivárognak a 

munkahelyi környezetbe. Állampolgárként is egyre több lehetőségünk van, hogy az online 

világban éljünk jogainkkal és teljesítsük kötelezettségeinket.  

Mindemellett a munkaadók számára fontos, hogy a munkavállalók az online kommunikáció 

során is betartsák a netikett szabályait, és figyelembe vegyék, hogy az online térben 

magánszemélyként tett megnyilvánulásaik ma már nehezen elválaszthatók a munka világában 

betöltött identitásuktól. 



Mindezek tükrében a tananyag célja, hogy képet adjon a digitális térben zajló interakciós 

lehetőségekről, az információk megosztásának platformjairól, az online állampolgárság 

lehetőségeiről, a digitális térben történő kollaborációról és ahhoz kapcsolódó viselkedési 

normákról, valamint a digitális személyazonosságunk kérdéseiről. 

 

A modul terjedelme: 2 elméleti óra + 2 gyakorlati óra, összesen 4 óra 

 

3. Digitális tartalmak létrehozása 

 

A digitális térben ma már nem csak tartalmakat fogyasztunk, hanem egyre nagyobb arányban 

tartalmakat is állítunk elő. Egy dokumentum, kép vagy videó megosztása, átalakítása, 

felhasználása számos fontos kérdést vet fel.  

A digitális eszközök fejlődésével párhuzamosan pedig egyre könnyebb és gyorsabb digitális 

tartalmakat előállítanunk.  

Mindezek tükrében a tananyag célja, hogy képet adjon a digitális tartalomfejlesztés 

lehetőségeiről, folyamatairól, a kapcsolódó szabályokról és a tartalomelőállítás egyik 

legfontosabb eszközéről, a programozásról.  

 

A modul terjedelme: 2 elméleti óra + 2 gyakorlati óra, összesen 4 óra 

 

4. Biztonsághoz kapcsolódó kompetenciák a digitális térben 

 

Ma már a digitális világban zajlik az életünk fontos része. Itt bankolunk, igénylünk új személyi 

igazolványt, üzenünk a partnerünknek, és tároljuk a szeretteink fényképeit.  

A vállalkozások működése során keletkezett adatok és információk ma már sokszor többet 

érnek, mint a vállalkozás fizikai eszközállománya. Mindezért kiemelten fontos kérdés, hogy 

állampolgárként, munkavállalóként információtudatosan, az információbiztonsági szabályok 

betartása mellett végezzük tevékenységeinket a digitális térben.  

Mindezek tükrében a tananyag célja az információbiztonsághoz kapcsolódó alapvető fogalmak 

átadása és tudatosság növelése a digitális eszközök, a személyes adatok, az egészségünk és 

környezetünk védelméhez kapcsolódóan.  

 

A modul terjedelme: 2 elméleti óra + 2 gyakorlati óra, összesen 4 óra 

 

5. Problémamegoldás a digitális térben 

 

A digitális világ ma már számos területen tudja az életünket könnyebbé tenni, ha tudjuk a 

kapcsolódó eszközöket használni. A digitális térben jellemzően valamilyen informatikai vagy 

telekommunikációs eszközzel kommunikálunk, állítunk elő vagy osztunk meg tartalmat. Ahhoz 

azonban, hogy biztonsággal mozogjunk a digitális térben, tudnunk kell, hogy mely eszközök 

milyen tevékenységekre alkalmasak, és mit tehetünk, ha elakadunk a használtuk során.  

Mindezek tükrében a tananyag célja, hogy képet adjon a digitális térben felmerülő technikai 

problémák jellegéről és megoldási lehetőségeikről, a kapcsolódó technológiákról és azok 

használatáról, valamint, hogy miként ismerjük fel a tudásunkban lévő hiányosságokat és 

hogyan fejlesszük magunkat.  

 

A modul terjedelme: 2 elméleti óra + 2 gyakorlati óra, összesen 4 óra 

 


