
SZILASSI ANDREA informatikus könyvtáros (József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 
Tatabánya) 

Digitális kompetencia-fejlesztéshez a következő programokat ajánljuk:  

Áldás és átok - az okostelefon  (diákoknak) - 1 órás előadás képek, videó vetítésével. 

Okostelefon-suli (2 alkalom) - 2 X 2 órás előadás a résztvevők gyakorlati eszközhasználatával. Max 
10-12 fő résztvevőnek. 

Szenzorok és okoskarkötők az idősek védelmében - 1 órás előadás képek, videók vetítésével. 

Családtörténeti kutatás és családfa készítése, hagyományos és online módon - 1 órás előadás 
képek, videó vetítésével. 

Hivatali ügyintézés otthonról - Az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek köre és módja 
(felnőtteknek) 1 órás előadás prezentációval. 

Okosvárosok (Smart Cities) intelligens közösségi szolgáltatásai - 1 órás előadás képek, videó 
vetítésével. 

 

HATVANI ISTVÁN könyvtáros (József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya) 

Előadások a digitális kompetenciafejlesztés témakörében: 

Ne félj a kütyüktől! Hogyan és mire használhatjuk az okoseszközöket?: alapvető kezelési 
tudnivalók, védelem, potenciális lehetőségek, fontos applikációk, QR-kódok beolvasása, használata, 
stb. 

Csatlakozz, kommunikálj!: kommunikációs lehetőségek számítógéppel, okostelefonnal, tablettel. 
Rádióhullámú kapcsolatok, fájlok átvitele (Wifi, Bluetooth, NFC). 

TestŐr a zsebben - Portálok és applikáció-ajánlatok az egészségmegőrzés témakörében: 
Elsősegély, Webbeteg, HáziPatika, DoktorInfo, OEP, Menta, Laborom, Laborlelet kisokos, Vigyázunk 
Rád, Súlypont, Kell a dohány? Kardiográf, valamint kalóriaszámláló és fitness appok. 

Hogyan és mire használhatjuk az okoseszközöket?: alapvető kezelési tudnivalók, védelem, 
potenciális lehetőségek, fontos applikációk, QR-kódok beolvasása, használata. 
 
Információkeresés az interneten - A Google és ami mögötte van: a keresők használata, álhírek és 
téves információk kiszűrése. Használatuk számítógépen, tableten és okostelefonon. Google eszközök 
bemutatása a naptártól a térképig. 
 
Utazás, közlekedés, szállásfoglalás, turisztikai információk: menetrendek térképek, 
útvonaltervezők, repülési információk. Külföldi utazáshoz szükséges információk. 

 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


TOMASOVSZKY EDIT informatika tanár, iskolai könyvtáros (Tarjáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskola) 

Számítástechnika oktatás 

Csoportok és egyének számára alapfokú és haladó számítástechnikai tanfolyamok megtartását vállalja. 
A tanfolyamok témái: Word, Excel, Power Point programok használata, Windows operációs 
rendszerek, internetes alapismeretek, interaktív tábla használata. 

Digitális taneszközök használata 

Digitális taneszközök használata a humán tantárgyak tanóráin című tanfolyamai az ISZE /Informatika-
Számítástechnika Tanárok Egyesülete/ által szervezett, akkreditált pedagógus továbbképzés keretében 
valósultak meg. 
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