
Okoseszköz- és Internettanfolyam a könyvtárban 

 

2023-ban is várjuk mindazok jelentkezését, akiknek segítségre van szüksége a virtuális 

környezet kiismerésében. 

Az órák továbbra is a Felnőttkönyvtárban kerülnek megrendezésre előzetes egyeztetést 

követően. A konzultáció díja 300 Ft/ 60 perc.  

Kapcsolattartók: 

Árvai Dorottya és Sirhánné Varga Lilla 

 

Részletekért keressen minket bizalommal! 

Cím: Érd, Hivatalnok utca 12. 

Telefonszám: 23/365470/1 

E-mailcím: csukalib@csukalib.hu 
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Számítógép használati tematika 

Kedves Érdeklődők! 

2022 márciusától a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban újra lehetőség van ingyenes Internet- 

és Okoseszköz használati tanfolyamokon való részvételre. Tanfolyamainkkal elsősorban az 

idősebb korosztálynak szeretnénk segíteni, de bátran jelentkezhet bárki, akinek szüksége van 

némi útmutatásra. 

Kérjük, az oktatásra hozzon magával minden szükséges eszközt (töltő, USB, pendrive), illetve 

Jegyzetfüzetet! 

A tanfolyamra előzetes regisztráció szükséges a témakör megjelölésével. (A lenti listából 

lehet választani.) Regisztrálni lehet személyesen a Felnőtt Könyvtárban (2030 Érd, 

Hivatalnok u. 12 sz.) vagy telefonon a 23/365-470/1 melléken. Adatkezelésünkben az 

adatvédelmi törvény rendelkezései irányadóak. A regisztráció során megadott adatokat 

harmadik személynek nem adjuk ki, a tanfolyamot követően 2 hónapon belül töröljük.  

 

Az alábbi témakörökkel várjuk Önöket: 

I. Számítógép használati tematika 

1. Alapok:  

a. Kiegészítő eszközök megismerése (monitor, egér, USB, pendrive)  

b. Számítógép bekapcsolása  

c. Képernyő tartalmának megismerése (mappák, fájlok, start menü) 

d. Mappaműveletek gyakorlása 

2. Internethasználat 

a. E-mailek kezelése 

b. Hasznos honlapok (menetrendek, időjárás, hírek) 

c. Közösségi oldalak (Facebook, Messenger, Skype) 

d. Az internetezés veszélyei 

3. ECDL alapok, Scannelés, Nyomtatás  

a. World- szöveg formázás 



b. Excel- táblázat kezelés 

4. Kép- és/vagy videó szerkesztési alapműveletek, hasznos honlapok 

a. ingyenes szoftverek (paint, canva) 

5. A könyvtárunk honlapjának megismerése, online katalógus használata 

6. Önéletrajz szerkesztési segédlet, munkakeresési tippek 

a. önéletrajz minták 

b. álláskereső oldalak, jelentkezés 

7. Ügyfélkapu (létrehozása, mire használható) - előadás az OKN keretében, az őszi 

programsorozatunk részeként 

8. EGYÉB, megegyezés szerint 

 

II. Okostelefon / Táblagép használati tematika: 

1. Okostelefon / Táblagép használat alapjai: 

a. készülék be-, kikapcsolása, sim kártya használat, pinkód beírása 

b. új telefonszám beírása, híváslista/névlista kezelése 

c. hívás kezdeményezés, lerakás 

d. SMS írása 

e. alapbeállítások 

2. Képek és videók kezelése, küldése, szerkesztése 

3. Wifi, mobilnet kezelése 

4. Applikációk kezelése, letöltése, használata, veszélyei 

5. Böngésző használata, hasznos honlapok, az internet veszélyei + könyvtári honlap 

megismerése, online katalógus használata 

6. Közösségi oldalak (Facebook, Messenger, Skype, Instagram, Discord) 

7. Számítógéphez csatlakoztatás (USB-vel) 

8. Emailek kezelése (applikáción vagy böngészőn) 

9. Online bank használata (pl. Smartbank applikáció) 

10. Játékok kezelése 

11. Egyéb felmerülő kérdések, pl.: online vásárlás, QR kód beolvasás stb. 

 


