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Módszertani tanácsok a Netre Fel feldolgozásához 

 

I. Képzési célok 
A mai modern társadalomban az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson az élete 

alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően 

feldolgozni és alkalmazni. Missziónk az idősek korosztályának felkészítéseerre a kihívásra, az 

ITK eszközök tudatos használatára, a megfelelő információszerzési, feldolgozási és átadási 

technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait.  

 

A tananyag feldolgozásával a résztvevők: 

- sajátítsák el a számítógép-kezelés, okos eszköz-használat alapjait, mozogjanak 

otthonosan a számítástechnikai környezetben, felhasználói szinten tudják kezelni a 

számítógépet és perifériáit, egyéb okos eszközöket, 

- szerezzenek tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók 

használatában,  

- legyenek képesek a különböző formákban megjelenő digitális információkat 

felismerni, a megszerzett információkat szűrni, kiértékelni és felhasználni, 

- különféle digitális formákban tudjanak információt megjeleníteni, 

- sajátítsák el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait, 

- legyenek képesek a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra,  

- tudják alkalmazni az operációs rendszer és a segédprogramok legfontosabb 

szolgáltatásait, 

- ismerjék meg és tartsák be a program- és adatvédelem szabályait, 

- tudják önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait, tudjanak 

kapcsolatot teremteni másokkal a hálózat révén, tudjanak magukról, környezetükről 

adatokat közölni hálózati úton és digitális formában, tudjanak adatokat megkeresni, 

elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazásával, 

- ismerjék meg és használják a hálózati etikett szabályokat, 

- legyenek képesek az adott probléma megoldásához kiválasztani az általukmegismert 

módszerek, eszközök és alkalmazások közül a megfelelőt.  

   

II. A tananyag jellemzői 
A tananyag elsősorban az időskorosztálynak készült ezért igyekszik a tanulási gátat jelentő 

idegenkedést tompítani, ennek megfelelőena könnyebb megértést célozva nyelvezete könnyed 

és közvetlen,a szükséges helyeken vizuális elemekkel (képernyőképekkel, képekkel, 

piktogramokkal) alátámasztott,a képek is a nyelvezet által sugallt érzést igyekeznek 

erősíteni,az elsajátítandó, szükséges szakkifejezések azonnal megmagyarázásra majd a 

tananyag végén egy fogalomtárban összegyűjtésre kerülnek, szándékos ismétlések találhatóak 

a szövegben a bevésődés támogatására. 

 

III. Útmutatás a képzésterv elkészítéséhez 

 
Ütemezzünk okosan!  

A képzési terv készítésénél vegyük figyelembe az általunk megcélzott korosztály sajátos 

igényeit! Ne terheljük túl őket, egy-egy találkozási alkalom ne legyen hosszabb 4 tanítási 

óránál (45 perc/óra), amit a csoport fáradékonyságának és előre egyeztetett igényeinek 

függvényében szakítsunk meg 1-3 szünettel, amely legalább 15 perces legyen, hogy 
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lehetőséget nyújtson a mosdó meglátogatására, illetve akár a szabadban közösen végzett 

néhány mozgásgyakorlatra. 

 

Javasolt menet 18 találkozási alkalom, alkalmanként 4*45 perces órák, mindösszesen 72 óra: 

1. Ismerkedés az okos eszközökkel, a  leggyakoribb infokommunikációs eszközök, 

alapfunkcióik és használati praktikumaik megismerése   3 alkalommal 4 óra 

2. Szoftverek és praktikumok a számítógép használatához  2 alkalommal 4 óra 

3. A világháló        1 alkalommal 4 óra 

4. Az alkalmazások, programok világa- keresés, letöltés, használat 1 alkalommal 4 óra 

5. Az elektronikus levelezés      1 alkalommal 4 óra 

6. A Netikett        1 alkalommal 4 óra 

7. A biztonságos használat szabályai     1 alkalommal 4 óra 

8. Az online ügyintézés       1 alkalommal 4 óra 

9. Az online vásárlás       1 alkalommal 4 óra 

10. Az ebanking        1 alkalommal 4 óra 

11. A Wikipédia, közgyűjtemények     1 alkalommal 4 óra 

12. A hírportálok                   1 alkalommal 4 óra 

13. A képek, zenék és videók      2 alkalommal 4 óra 

14. A közösségi oldalak       1 alkalommal 4 óra 

 

Elengedhetetlen a tananyag otthoni tanulmányozása a találkozási alkalmakkor, hiszen a 

továbblépést ez alapozza meg.  

 

A találkozási alkalmak első óráját mindig ismétlésre használjuk fel, hiszen az ismétlés az 

ismeretek megszilárdításának, rögzítésének alapvető módszere. Ennek során mód van a 

tananyag esetleges homályos részeinek megvilágítására, a tanult ismeretek rendszerbe 

foglalására, felelevenítésére. Számunkra ezen ismétlési alkalmak teremtenek lehetőséget a 

résztvevők tudásszint felmérésére és a képzési tervünk szükség szerinti újragondolására. 

 

 

IV. Útmutatás a képzési módszertan kialakítására 
A tananyaggal szembeni elvárásunk a tanításra is igaz, az oktatott tananyag legyen egyszerű, 

hétköznapi nyelven megfogalmazott, legyen követhető, és a megszerzett tudás legyen azonnal 

hasznosítható. A tanítás során a frontális módszer és az egyéni gyakorlás módszerének az 

ötvözése, majd az elsajátított ismeret gyakorlása a leghatékonyabb.  

 

 Frontális módszerként alkalmazzuk a bemutatást, szemléltetést: 

- készítsünk az adott modulról a kulcsszavakat, fogalmakat bemutató, vizuális 

elemekkel alátámasztott prezentációt, 

- egy-egy folyamat ismertetésénél, vagy szoftverek kezelésének oktatásakor- pl, 

levelezőrendszer használata-, vetítsük ki az általunk használt oktatói számítógép 

tartalmát a folyamat bemutatása közben, majd ismételjük a folyamatot a résztvevőkkel 

párhuzamosan, 

- használjunk a bevésődés elősegítése érdekében rövid demonstrációs videókat, 

- tanítsunk/tanuljunk játszva, használjunk technikai tudást megerősítő játékos 

alkalmazásokat pl, egérhasználat és mozgáskoordináció fejlesztés 

https://egyszervolt.hu/jatek/pingvin-ugras.html . 

 

A megcélzott korosztály speciális igénye, hogy a tanult folyamatokat kézírással 

lejegyezhessék. A tanítást ez lelassítja, hiszen az elvégzett műveleteket nemcsak a 

https://egyszervolt.hu/jatek/pingvin-ugras.html
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gyakorlatban kell elvégezni, hanem le is szeretnék részletesen, lépésenként jegyzetelni. Ezt a 

folyamatot a jól felépített prezentációval és annak jegyzetoldalas nyomtatásával és 

kézbeadásával gyorsíthatjuk, hiszen a résztvevőknek így csak az egyéni kiegészítéseiket kell 

papírra vetniük.   

Az ismeretek feldolgozása során a résztvevők gyakoroljanak, végezzenek minél több önálló 

munkát, hiszen ez az ismeretek alkalmazásához szükséges jártasságok, készségek és 

képességek kialakításának, fejlesztésének, megszilárdításának a leghatékonyabb módszere. A 

gyakorlásra nem csupán a találkozási alkalmak nyújtanak lehetőséget, adjunk gyakorló 

feladatokat a két találkozás közti időszakra is, melyek tapasztalatainak közös feldolgozása 

segít a felzárkózásban azoknak, akiknek nehezebb elsajátítani az ismeretanyagot.  

 

Az oktatónak fel kell ismernie, hogy ki igényel több segítséget, és annak gyakrabban kell 

tanácsot adnia. Biztosan lesznek olyanok, akik kevésbé igénylik a segítségét, inkább maguk 

szeretnének dolgozni. Fontos módszertani alapelv, hogy az oktató csak a szükséges mértékben 

segítse a résztvevő által végzett folyamatot, ne oldja meg helyette a feladatot, és főleg ne 

diktálja le a megoldás lépéseit akkor, amikor a hallgatónak ezeket már önállóan kellene 

elvégeznie. A hallgatónak önálló tapasztalatokat kell szereznie. Sokkal hasznosabb, ha az 

oktató megtekinti a hallgató által végzett gyakorlatot, így tudja azonosítani azt a kritikus 

pontot, ahol az elakadás van, így tud annak feloldásában egyénre szabott segítsége nyújtani. 

 

A csoportdinamika fenntartása és a személyes haladási ütemben lévő különbségek lefaragása 

érdekében alkossunk tanuló párokat vagy csoportokat a gyorsan haladók kortárssegítői vagy 

mentor szerepre való felkérésével. Ebben az esetben fontos, hogy ez a résztvevők közös 

döntése legyen, így a mentor vagy kortárssegítő szerepe legitim lesz. Ezen tanulópárok vagy 

maximum 4 fős csoportok a találkozási alkalmak között hatékonyan működhetnek, a közös 

feladatmegoldás során az elsajátított ismeretek bevésődésre, begyakorlásra kerülnek. A 

módszer alkalmazása során rendkívül fontos a folyamatos visszacsatolás és a folyamatos 

kapcsolattartási lehetőség biztosítása. 

 

 

V. Egyéb praktikus tanácsok 

Siker=motiváció! Sikerünk kulcsa a megcélzott korosztály oktatása során a motiváció 

megteremtése és folyamatos ébrentartása. Lesznek a résztvevőink között olyanok, akik sajátos 

indíttatásból jelentkeznek pl, távol élő családtaggal való kapcsolattartás, de ez nem lesz 

mindenkire jellemző és a kezdeti lelkesedés is csökkenhet az első nehézségek kapcsán. 

Nagyon fontos ezért, hogy minden találkozási alkalom sikerrel járjon, erősítsük meg a 

résztvevőket abban, hogy jó úton haladnak, az esetleges kudarcok feldolgozásának is adjunk 

teret.  

 Figyeljünk a terem berendezésére!Az idősebbeknek olyan termet kell berendezni, 

amelyben megfelelő távolságra helyezkedhetnek el egymástól, és az oktatónak is elegendő 

helye van arra, hogy a tanulók mellé álljon segíteni. A teremben mindenki számára láthatóvá 

kell tenni a kivetítőt. A bemutatáskor se fordítson hátat az oktató a résztvevőknek, mert úgy 

nem tudja megfigyelni metakommunikációs jelzéseiket. 

 

Vegyük figyelembe az egészségügyi problémákat! Mérjük fel a résztvevőink között ki 

milyen körülmények között tud kényelmesen dolgozni. A szemüvegeseket előre kell ültetni, 

minél közelebb a kivetítőhöz. Ha tanítási módszert váltunk, akkor időt kell biztosítani arra, 

hogy kicseréljék a szemüvegeiket, ha nagyothalló van köztük, akkor mindig úgy beszéljen az 
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oktató, hogy a szájáról is le lehessen olvasni azt, amit mond. A tanítási órák között az előre 

megbeszélt időpontokban tartsunk megfelelő hosszúságú szünetet.  

 

És végül! Legyünk rugalmasak, alkalmazkodjunk a résztvevők igényeihez, de ne dobjuk 

a gyeplőt a lovak közé! Az elért sikerek a közös sikereink!  


