
 

 

INGYENES  100 órás digitális kompetenciafejlesztő képzések indulnak  
2019. áprilistól  

az EFOP-1.5.2-16-2017-00020 „Minőségi Humán Közszolgáltatások fejlesztése 
Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén című európai uniós projekt 

keretében. 

Várjuk jelentkezését, ha: 
1. lakcímkártyával igazolható módon lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 

Komárom, Bajót, Dunaalmás, Lábatlan, Nagysáp, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő 
települések valamelyikén, és 

2. az alábbi csoportok egyikébe tartozik: 
• a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló 

személyek, 

• az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget 

vagy szakképesítést (ISCED 3), 

• az 50 éven felüli életkorú személyek, 
• a megváltozott munkaképességűek, 

•  a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési 

támogatásról, ápolási díjról visszatérők, 

•  a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok, 

•  az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek, 
•  az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi 

egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és 

ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, 

• az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai 
tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik 

egy biztos munkahelyen 

3. elmúlt 16 éves, 
4. vállalja, hogy a tanfolyami hiányzás nem haladja meg a 20%-ot.  

5. hétköznap vagy hétvégén  - csoportigénytől függően - legalább heti 4 órában látogatja 
a képzést, 

 

Biztosított tananyag: számítógépes alapismeretek könyv és munkafüzet 

 

Kinek ajánljuk:  

Azoknak, akik szeretnék, hogy digitális kompetenciáik fejlődjenek és magabiztosan 

tudják használni az információs technológiákat. 

 

A főbb képzési témák: 

• Információ gyűjtése, felhasználása, tárolása, 

• Digitális, internet alapú kommunikáció, 

• Digitális tartalmak létrehozatala,  

• Problémamegoldás, gyakorlati alkalmazás, 

• IKT biztonság, 

• Dokumentáció készítés és kezelés. 

Digitális kompetenciafejlesztő képzés 



 

 

 

A képzés végén a sikeresen résztvevők tanúsítványt vehetnek át. 

 
A digitális kompetenciafejlesztő tanfolyamra a következő linken lehet 

jelentkezni: 

https://www.schooldrive.net/survey.jsp?token=lyiTmKBDwQceRqyq3Tc5S5iA0SGkuLqeqnkqn8WHQ

_bgkFYWFEcbx7cOFNxRTHEGjqBDSCocbrti01v4mnuNE_snnvv7kXp-jkwcwe0kbz6_57vETpDwJ-

O3lJ3UIdqJ9OKJR7PJq4ugXwm_vfoXgn3RFuNJr_Dqh4R2VHn5mR4uHdIaoRTuxYidc3Ao4_PGuoHcldN

XJNBqOPWbAIuPcyQHEWAG20HW-

QHa1pe8ERQ4GsV3lZl15eHg3qARJH9TIrwclgPwfar1jqndd9wiVMvxFy6dM6WX1T7CoosiMmv5JGsAJ7

YhzRoHyLr2o6gPTi6g3O_L63TyBinEEM83qFAD47cJ6Y1RhyzItBdnpVA 

 

További felvilágosítás a felnőttképzési szerződésekkel kapcsolatban a 

oktatas@manhattanakademia.hu  címen kérhető.  

Telefon: +36 20 444 0088 
 

A felhívásról részletesen a következő internetes oldalon olvashat:  

https://www.palyazat.gov.hu/efop-152-16-humn-

szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben 

 

Bajót Község Önkormányzata 

Jelentkezéssel kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:  

Bajót Község Önkormányzat (2533. Bajót Kossuth L. u. 147.) 

Tóth Dávid közösségszervező és Dr Tarnóczy Tünde jegyző 

33/449-265 

e-mail: polgarmesterihiv@bajot.hu 
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