
 

 

Tájékoztató a GINOP-6.1.2-15 számú,  
„Digitális szakadék csökkentése” című pályázat 

 keretében megvalósuló képzésekről 
 

Kérem, engedje meg, hogy tájékoztassam Önt a GINOP-6.1.2-15 számú, „Digitális 

szakadék csökkentése” című pályázattal kapcsolatban, melynek keretében a Pannon 

Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános 

Iskola, mint felnőttképzéssel is foglalkozó intézmény elnyerte a lehetőséget, hogy 

informatikai képzéseket valósítson meg.  

A konstrukció alapvető célja a felnőtt lakosság körében a digitális írástudatlanság 

csökkentése, körükben a digitális alapkompetenciák fejlesztése, ami hozzájárul a gazdaság 

versenyképességének növeléséhez. Az új ismeretek elsajátításával a képzésben résztvevők 

alkalmassá válnak az önálló munkakeresésre, a hivatalokkal történő kapcsolattartásra, 

az őket támogató szociális háló megerősítésére, jobb eséllyel indulhatnak a munkaerő-

piaci versenyben, reszocializációjuk, társadalmi reintegrációjuk nagyobb eséllyel válik 

sikeressé.  

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános 

Iskola a pályázat elnyerésével lehetőséget kapott informatikai képzések 

megvalósítására, azonban minden adott tanfolyamot külön elbírál a projekt 

értékelő bizottsága, így a tanfolyamok indulása csak a sikeres elbírálást követően válik 

biztossá. 

Egy tanfolyamon 15 fő vehet részt, a képzések előkészítéséhez szükséges látni, hogy az 

adott területen hány fő érdeklődne a képzés iránt.   

A tanfolyamok pozitív elbírálása esetén egy területen több képzés is 

megvalósulhat. 

A pályázati program célcsoportja 

 A pályázati felhívás a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű, 

digitális készségekkel nem rendelkező, munkavállalási korú személyek képzését célozza 

a kevésbé fejlett régiókban. A programba bevont célcsoportok Magyarország 

munkavállalási korú (16-65 év közötti) lakossága, akik képesek megfelelő 

motivációval és megszólítással munkaerő-piaci helyzetük javítása, a munkáltatók 

elvárásainak való megfelelés céljából tanulni. 

A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16. életévet) betöltött, kevésbé fejlett 

régiókban (Pest megye és Budapest kivételével Magyarország teljes területén) 

lévő magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek 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. 

A projekt kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű személyek, köztük is elsősorban az 

alacsony iskolai végzettségűek. 

 az előző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló; 

 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú 
végzettséget vagy szakképesítést; A projektbe történő bekapcsolódáshoz nem 
feltétlenül szükséges, hogy a résztvevő rendelkezzen általános iskolai – 
befejezett 8. évfolyamos – bizonyítvánnyal, ugyanakkor nem kizáró ok a 
magasabb iskolai végzettség megléte sem, de a pozitív elbírálás 
szempontjából előnyt élveznek az alacsonyabb végzettségű érdeklődők. Ezért 
a pályázati kiírást megismerve javasoljuk, hogy elsősorban az alacsonyabb 
végzettségű érdeklődők kerüljenek bevonásra (akik 8. osztálynál kevesebbet, 
vagy legfeljebb 8. osztályt végeztek el.) 

 50 éven felüli személyek; 

 megváltozott munkaképességűek; 

 GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők; 

 pályakezdő, illetve 25 év alatti fiatalok; 

 egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek; 

 etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy 

szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak 

munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen. 

A képzésben részt vevők számára ingyenes a képzés.  

A jelentkezőktől szükségünk van az alábbi adatokra: TAJ száma, anyja neve, születési 

helye, ideje, állandó lakcíme, állampolgársága, iskolai végzettség(ek). 

A fenti adatok hitelességét a képző intézménynek – a résztvevő személyes iratai, 

igazolványai, ill. végzettséget igazoló bizonyítványa(i) alapján – kötelessége ellenőrizni.  

A képzésről 

A pályázat során a résztvevők két, egymásra épülő modult végezhetnek el: 

IKER 1: Első lépések a digitális világba 

IKER 2: Önállóan használom az informatikai eszközömet. 

Mindkét modul 35 – 35 órából áll, az érdeklődők először az IKER 1 tanfolyamra 

jelentkezhetnek, majd ennek sikeres elvégzését követően jelezhetik részvételi 

szándékukat az IKER 2 tanfolyamra (a modulok tehát egymásra épülnek).  

Az IKER 2 képzést sikeresen elvégzők az NJSZT ECDL (Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság) Vizsgaközpont kezdeményezésére két ECDL modulból 

vizsgamentességet kapnak. A vizsgamentességet a „Számítógépes alapismeretek” és 

az „Online alapismeretek” ECDL modulokból lehet igényelni, így már csak további két 



modulvizsgát kell letenni a 4 modulos vizsgából ahhoz, hogy a jelentkezők a 

munkaerőpiacon és a nemzetközi vizsgarendszerben is elismert ECDL BASE 

bizonyítványt szerezzenek.  Az ECDL BASE megszerzéséhez szükséges további 2 

modulvizsga ECDL Vizsgaközpontunkban letehető. 

A GINOP-6.1.2-15 kiemelt projekt képzésein résztvevők számára az ECDL 

regisztrációs díj is kedvezményesen került megállapításra (6.000,-Ft helyett 

5.500,-Ft). 

A vizsgamentesség igazolásához az ECDL tanfolyamokra jelentkezőknek az IKER 2 

képzés sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítványt kell bemutatnia, illetve annak 

másolatát elküldenie az ECDL Irodához vagy az illetékes vizsgaközponthoz. 

A tanfolyamok végén (az utolsó órán) a tanulók záró számonkérés keretében adnak 

számot tudásukról, a számonkérés sikeres teljesítése esetén tanúsítványt kapnak a 

képzés elvégzéséről. 

A képzésben részt vevők számára ingyenes a képzés. Azonban amennyiben a 

résztvevő sikertelen vizsgát tesz, vagy neki felróható okból nem kerül sor 

tanúsítvány kiállítására, akkor nem válik jogosulttá a támogatásra, így a képzés 

költségét (1 modul 35.000.- Ft) köteles a képző intézmény felé megtéríteni. 

A tanfolyam során a megengedett hiányzás összesen 4 óra. (Természetesen a 

résztvevők nem hiányozhatnak a záró számonkérésről.) 

A képzés dokumentálásához, illetve az elszámoláshoz a tanfolyam során – minden 

képzési alkalommal – fotódokumentáció készül a résztvevőkről. 


