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Megnevezés programkövetelmény 

száma 

engedélyszám a képzés célja,   a képzés   

célcsoportja 

tematika óraszám jelentkezés 

feltétele 

Angol C2 1 1 002 

– B2-es szint 

Angol C2 1 1 002 E-

000455/2014/C001 

A képzésben 

résztvevő felnőtt 

komplex angol 

nyelvi 

kommunikációs 

ismeretekkel 

rendelkezzen, 

melyeknek 

birtokában sikeres 

nyelvvizsgát tehet.   

18 éven felüli 

felnőttek, akik 

angol nyelvi 

ismereteiket, 

kommunikációs 

készségüket 

fejleszteni 

szeretnék. 

A1. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

A1. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

A2. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

A2. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

B1. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

B1. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

B2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

B2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

B2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

B2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

540  teljesen kezdők 

is 

bekapcsolódhatn

ak, az 1.1. 

modultól eltérő 

bekapcsolódás  

esetében előzetes 

tudásszint-

felmérés 

szükséges 

Német C2 1 1 003 

– B2-es szint 

Német C2 1 1 003 E-

000455/2014/C002 

A képzésben 

résztvevő felnőtt 

komplex német 

nyelvi 

kommunikációs 

ismeretekkel 

rendelkezzen, 

18 éven felüli 

felnőttek, akik 

német nyelvi 

ismereteiket, 

kommunikációs 

készségüket 

fejleszteni 

A1. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

A1. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

A2. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

A2. 2/2. képzettségi 

540 teljesen kezdők 

is 

bekapcsolódhatn

ak, az 1.1. 

modultól eltérő 

bekapcsolódás  

esetében előzetes 
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melyeknek 

birtokában sikeres 

nyelvvizsgát tehet.   

szeretnék. szint, illetve modul 

B1. 1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

B1. 2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

B2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

B2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

B2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

B2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

tudásszint-

felmérés 

szükséges 

ECDL- Start  E-

000455/2014/D001 

A digitális 

írástudás 

elsajátítása, az 

ECDL Start 

bizonyítvány 

megszerzése 

Digitális 

írástudással nem 

vagy nem 

megfelelően 

rendelkező 

személyek  

1.Operációs 

rendszerek 

2. Szövegszerkesztés 

3. Információ és 

kommunikáció 

4. Prezentáció 

200  8. évfolyam 

elvégzésével 

tanúsított 

alapfokú iskolai 

végzettség 

Munkavállalói 

kulcskompetenciák 

fejlesztése 

 E-

000455/2014/D002 

A munka 

világában a 

munkáltatók által 

fontosnak tartott 

néhány 

munkavállalói 

kompetencia 

fejlesztése a 

résztvevők 

álláshoz juttatása 

Munkavállalói 

kompetenciákkal 

nem vagy nem 

megfelelően 

rendelkező 

személyek  

1.Önismeret-

önmenedzselés 

2. Szóbeli és írásbeli 

kommunikáció a 

munka világában 

3. Konfliktuskezelési 

technikák 

4. Számítástechnikai 

alapok a munka 

világában 

150  8. évfolyam 

elvégzésével 

tanúsított 

alapfokú iskolai 

végzettség 
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illetve állásuk 

megtartása 

érdekében 

5. Munkaerő-piaci 

alapismeretek, 

önéletrajz és 

motivációs levél 

Első lépések a 

digitális világba – 

IKER 1. szintű 

képzés 

 E-

000455/2014/D005 

A résztvevők 

biztonságosan 

tudják használni 

az infokomm. 

eszközöket, 

képesek legyenek 

egyszerű 

műveleteket 

végrehajtani, a 

világhálón 

tájékozódni      

16 év feletti, 

alapvető 

informatikai 

ismeretek 

hiányával küzdő 

személyek 

1.Barátkozás az 

infokommunikációs 

eszközünkkel 

2.Az első lépések a 

használatban I. 

3. Az első lépések a 

használatban II. 

4. Az első létrehozott 

tartalmak 

5. Böngészés az 

interneten I. 

6. Böngészés az 

interneten II. 

7. Elektronikus 

levelezés I. 

8.  Elektronikus 

levelezés II. 

9. Hanghívásra 

alkalmas 

alkalmazások 

10. Gyakorlunk, 

gyakorlunk, 

gyakorlunk 

35 betöltött 16. 

életév 

Önállóan 

használom az 

 E-

000455/2014/D006 

A résztvevők 

önállóan tudják 

16 év feletti, 

infokommunikációs 

1.Ráhangolódunk a 

továbblépésre 

35 Infokommunikác

iós eszközének 
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informatikai 

eszközömet – 

IKER 2. szintű 

képzés 

működtetni az 

infokomm. 

eszközöket, 

bonyolultabb 

feladatokat 

tudjanak 

megoldani a 

szövegszerkesztés, 

az internetes 

levelezés és 

információ-

feldolgozás 

területén  

eszközének 

alapvető funkcióit 

használni képes, az 

önálló használat 

felé további 

lépéseket megtenni 

kívánó személyek 

2.Infokommunikációs 

eszközünk néhány 

praktikus 

alkalmazása 

3. Az elektronikus 

levelezés összetettebb 

funkcióinak 

használata 

4. Használjuk 

okosan, amit már 

tudunk 

5. Én és a közösségi 

média I. 

6. Én és a közösségi 

média II. 

7. Ügyeket intézek 

otthon, fotelből 

8. Személyre szabott 

eszközök 

9. Még több ügyet 

intézek otthonról 

10. Képzés zárása 

IKER 1. szintű 

biztonságos 

használata, 

amely igazolása 

„Első lépések a 

digitális világba 

– IKER 1. szintű 

képzés” 

tanúsítvánnyal 

vagy előzetes 

tudásszintmérés 

megfelelő szintű 

teljesítésével 

lehet;  

 

betöltött 16. 

életév 


