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HOGYAN KEZDŐDÖTT?
A projekt ötlete: ügyfelek valós igényei 

hiányzó ismeretek, készségek, kapcsolattartási nehézségek, nyelvtudás 
hiánya, internet, mint veszélyforrás

Mire van szükség? 
• Alapvető angol nyelvtudás
• Informatikai alapismeretek
• Internetbiztonság alapvető szabályai

Nyílt munkaerőpiaci
szolgáltatás

Munkavállalói
klub

Nemzetközi projektek
érintettek bevonásával



CÉLOK

Innováció Olyan tudás elsajátítására kínálni lehetőséget, amelyre 
felnőttkorban már kevés lehetőség van. 

Miért? Integráció, ill. a kiscsoportos nyelv- és informatikai 
oktatás nem valósult meg

Hogyan? Értelmi fogyatékossággal élő emberek  is képesek a 
tanulásra, informatikai eszközök használatára

Speciális elemek: másképp, nagyobb odafigyeléssel  
több türelemmel, speciális eszközök használatával



PROJEKTTERMÉKEK I.

3 modul szerint fejlesztettünk módszertani útmutatókat

1) Alapvető angol nyelvtudás 

2) Alapvető informatikai ismeretek

3) Internetbiztonsági ismeretek

• Könnyen érthető változatok az értelmi fogyatékos emberek számára

• Törzsanyag angolul, lokalizált változatok a partnerországok nyelvén



CÉLCSOPORTOK
Elsődleges célcsoport: 

Fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek 
(angol nyelvtudással, felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezők)

Másodlagos célcsoport:  

Fogyatékos személyek, értelmi sérült felnőttek
Részvétel a tananyag tesztelésében – 2 körös pilot képzés 3 országban

Visszajelzéseik alapján módosítások



MODULOK

Alapszintű informatika
Témakörök:

Feltöltés, bekapcsola ́s Mire jók a 
„gombok”?, Képernyőza ́r, Audio lehetőségek
Online, Wifi használat, Applika ́ciók letöltése, 
telepítése,  Idő , fotók, kamera, Kapcsolatok, 
Térkép, Napta ́r, Telefonod, mint zsebla ́mpa,  
Kommunika ́ció, közösségi média stb.

Angol
5 angol nyelvoktata ́si modul, specia ́lisan kialakított
szókinccsel. Ce ́l: egyszeru ̋ angol besze ́lgetés, Tanárok sza ́mára
tippek és tanácsok, extra anyagok.

Témakörök:

Bemutatkoza ́s, Otthonom, Ki fontos sza ́momra? Mit szeretek
csina ́lni? A jövőm

Internet biztonság
Témakörök: Biztonsa ́gos jelszó 
létrehoza ́sa, ta ́rola ́sa, Ne adj ki 
személyes informa ́ciót!
Amit felraksz az internetre, más is lát! , 
Nem minden az, aminek látszik!, 
Internetes va ́sa ́rla ́s – mire figyelj,  Merj 
nemet mondani! Blokkola ́s, Általa ́nos 
jó tanácsok a biztonsa ́ghoz, Mit 
tegyu ̈nk, ha valami fe ́lresiklott



12 SZELLEMI TERMÉK
6 angol törzsanyag

6 lokalizált változat – Partnerországok nyelvein



Eredmények:

Tudatosabb internethasználat

 Informatikai ismeretek, nyelvtudás bővítése

 Innovatív eszközök használata

2 pilot körben összesen 27 tanár és 104 tanuló vett részt

Angol, szlovén, svéd és magyar nyelven elérhető tananyagok

Képzett oktatók 

Képzések

Új nemzetközi kapcsolatok, barátságok kialakítása

További projektfejlesztési tervek 

Új célcsoportok 



KÉRDÉSEK



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

toth.monika@kezenfogva.hu

Az ACCESS tananyagok elérhetők:

http://www.kezenfogva.hu/node/1840
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