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2014. novemberében immár 5. alkalommal indítottunk internet felhasználó képzést 
Milejszeg községben. 2012-ben 2 alkalommal 14 fő, 2013-ban 2 alkalommal 12 fő 
szerzett jártasságot az internet világában. 
A felhasználóképzést olyan hallgatók számára hirdettük meg, akik előzetesen nem 
rendelkeztek számítógépes ismeretekkel, vagy csak ritkán volt alkalmuk internet 
közelbe kerülni. 
A tanfolyam 20 óráját 7 alkalomra bontottuk. Az első órákban a számítógép 
bekapcsolását, alapszintű kezelését, és a legfontosabb alapprogramokat vettük át. Több 
résztvevő számára újdonságot jelentettek a billentyűzet bizonyos gombjainak funkciói, 
és az egér használata egyes esetekben. Az alapok elsajátítása után nyilvánvalóvá vált, 
hogy tanulékony, jó képességű csoportról van szó, így gyorsabb ütemben tudtunk 
haladni a tananyagban. 
A tanfolyam célja alapvetően az volt, hogy a résztvevők eljussanak odáig, hogy 
önállóan tudjanak információt, képeket keresni az interneten, ezeket le tudják menteni, 
használni tudják, és elsajátítsák az elektronikus levelezés alapjait. Az órák során nagy 
hangsúlyt helyeztünk a világhálón fellelhető olyan hasznos információk, adatbázisok 
használatára, amelyek a mindennapi életben nyújthatnak segítséget, mint például a 
www.met.hu (időjárás), www.mav-start.hu és www.menetrendek.hu (utazás, 
jegyfoglalás, menetrendek).  
Nagy szerepet kapott továbbá a www.google.hu weboldal használata, amelynek 
segítségével számos keresést végeztek a tanulók, az információkat pedig le is mentették 
a számítógépre. Felkeresték saját községük honlapját a www.milejszeg.hu oldalt ahol 
számos képet és információkat fedeztek fel saját kis közösségük rendezvényeiről is, ami 
eddig számukra elérhetetlen lehetőség volt. A tanmenet részét képezték a Google egyéb 
szolgáltatásai is, mint például a fordító, a képkereső, a térkép, és a levelezőrendszerek. 
Ez utóbbira nagy figyelmet helyeztünk, hiszen a mindennapi élet egyre több területén 
válik elengedhetetlenné ismerete, gyakorlati használata. Minden hallgató részére 
létrehoztunk egy-egy postafiókot, és elsajátították az elektronikus levelezés folyamatait, 
nagy sikere volt az elektronikus képeslapok küldésének is, melynek segítségével akár 
egyedi képeslapot is sikerült készíteniük. 
 Az útvonaltervező program segítségével képzeletbeli utazásokat végeztünk és 
megterveztük a legideálisabb útvonalat. 
A képzés utolsó alkalmával a hallgatók záróvizsgát tettek, amely magában foglalta az 
addig tanultakat. A sikeres vizsga után jelezték, hogy szívesen részt vennének egy 
haladó szintű képzésben, melynek tanmenete ezekre az alapokra épülne. Egy nagyon 
emberi, nagyon jó hangulatú képzés során úgy gondolom, hogy a hallgatók kedvet 
kaptak az internet világához, szívesen végezték a feladatok megoldását, és a legtöbben 
azóta is gyakorlatban alkalmazzák a tanultakat, hiszen elektronikusan tartjuk a 
kapcsolatot. A tanúsítványokat a község alpolgármestere Szak Enikő adta át a 
hallgatóknak, akik az átvétel után a folytatás mellett döntöttek a haladó csoportban. 
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