
Ludányhalászi Digitális Írástudás képzés
 beszámoló

Az  információs  társadalom  világa  a  digitális  írástudás  terjesztése  a  szécsényi  gyerekesély 
programon  belül 2006  májusától  az  eTanácsadók/  IT  mentorok  munkájával  valósult  meg.  A 
többéves tapasztalatra építve megfelelő szolgáltatásokkal és fejlesztésekkel   valamint színvonalas 
szakmai tevékenységgel javulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek esélyei. A gyerekek mellett a 
felnőttekre is hangsúlyt fektetünk. 

A  Gyerekesély  program  keretében  Király  Henrietta  (kiralyheni@gmail.com)  és  Szeles  Anita 
(anita.szeles@gmail.com)   eTanácsadók  szervezésével  Március  hónapban  lezajlott  egy Digitális 
írástudás  képzés,  mely  helyszínét  a  ludányhalászi  eMagyarország  pont,  Művelődési  Ház  és 
Könyvtár adta; összesen 10 óra intenzív oktatást foglalt magába. 

A szervezésben Kereszti Márta Jegyző asszony és Oláhné Újhelyi Annamária CKÖ elnök voltak a 
segítségünkre. 
A helyet Kovács Krisztián (krisztian.k@freemail.hu) üzemelteti, aki szintén segítségünkre volt és 
aki szintén részt vett a képzésen.
A részvevők számítógépes ismerete vegyes volt.  Voltak akik most használtak először, de voltak 
olyanok is akinek valamiféle ismerete volt már a számítástechnika rejtelmeiről.

Öszesen14 fő vett részt a képzésen:
1. Kovács Krisztián
2. Oláh Jenőné
3. Oláhné Újhelyi Annamária
4. Oláh Zoltán
5. Gönczi Lajosné
6. Gönczi Lajos
7. Gönczi Rajmund
8. Baranyi Ágnes
9. Oláh Oszvald
10. Szabó Izabella
11. Veres Katalin
12. Oláh Dániel
13. Oláh Natasa
14. Süveges Imréné 
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Mivel  a  helyszínen  nem állt  rendelkezésünkre  14  számítógép,  ezért  laptopokkal  mentünk,  így 
mindenki hozzáférhetett a gép használatához. 
Az  általunk  üzemeltetett  eMagyarország  pontok  gazdasági  okokból  linux  operációs  rendszerrel 
működnek,  a  laptopokon  a  susie  linux disztribúció  a  használatos.  Így  első  körben  ennek  az 
ismertetését vázoltuk fel. Mivel felhasználóbarát felületről beszélünk, így könnyen megbarátkoztak 
ennek használatával a hallgatók és különösebb problémát nem okozott számukra.
Második  körben  regisztráltak  e-mail  címet.  A  hallgatókról  készítettünk  igazolványképet  és 
elkészíthették  saját  fényképes  önéletrajzukat  is,  melyet  feltöltöttek  a  a  már  újonnan létrehozott 
elektronikus postafiókjukba; néhányan közülük el is küldték munkáltatók részére.

A képzésen résztvevők nagy aktivitással és figyelemmel vetették bele magukat a tanulásba, igazán 
jó, együttműködő csapattal találkozhattunk.
A 10 órás képzés után azt tanácsoltuk, hogy ne hagyják abba és ha van rá módjuk, napi szinten 
gyakoroljanak.
A képzést mindenki sikeresen teljesítette, melyről utólag  államilag elismert Tanúsítványát fognak 
kapni.
 

http://www.borzsonynet.hu/linux/Susie/

