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Internetes Oktatási Program
A T-Com és a T-Online 2005. során ingyenes Internetes Oktatási Programot szervezett az Internetet kezdő, és haladó szinten
használók számára, amely során a résztvevők, számítógép segítségével, gyakorlati tapasztalatokkal alátámasztva kaptak
információt arról, hogy milyen lehetőségek rejlenek a világháló használatában.
A képzés végén a hallgatók hasznos CD-t kaptak ajándékba, ingyenes Internetezési lehetőséggel.
Az oktatások, előadások az alábbiak szerint kerültek megtartásra:
Mindentudás Egyetemén tartott előadások
!
alap program kezdőknek,
!
ADSL képzés haladóknak
!
új képzési modulként jelentek meg a korábbi évekhez képest a digitális aláírás, illetve biztonsági (pl. vírus, spam)
témák
!
illetve a havi egy alkalom havi két alkalomra módosult
Speciális szegmensek részére tartott oktatások
!
MEOSZ (Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége) részére oktatás
!
SINOSZ (Siketek Egyesületeinek Országos Szövetsége) részére oktatás
!
Roma kisebbség részére oktatás
!
a korábbi tananyagok oktatásának folytatásán túl, új elemként jelent meg
!
egy olyan oktatási modul, amely az Internet-használatot megelőzően számítógépes alapismeret elsajátítását teszi
lehetővé
Pályázati rendszer (ez teljesen új elemként jelent meg 2005-ben)
!
non-profit szervezetek (pl. iskolák, önkormányzatok, alapítványok) pályázhattak
!
a pályázók több meghirdetett modul közül választhattak
!
a Magyar Telekom biztosította a tananyagot, az oktatót (szükség esetén a számítógépek biztosítását); a pályázó
pedig a résztvevők beszervezését és a helyszínt

Eredmények
Mindentudás Egyetemén tartott előadások
A részvevők száma közel négyszáz volt. Az előadások tartalma a korábbi évekhez hasonlóan kellően színvonalas, hasznos és
érdekes volt a hallgatók számára.
Speciális szegmensek
A hátrányos helyzetű célcsoportok számára, - az érdekképviseleti szerveik a szervezésben való aktív részvételével- 15 helyszínen
120 tanulónak kerültek átadásra internetes és számítógép használati ismeretek. Valamennyi célcsoport nagyon kedvezően
fogadta az ingyenes oktatási programot.
Pályázati rendszer
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a pályázati úton meghirdetett ingyenes Internetes Oktatási Program (IOP)
rendkívül sikeres. A beérkezett és a megvalósításra alkalmas pályázatok mintegy 80%-a sikeresen megvalósult. Július 1-től közel
50 helyszínen 230 oktatási nap alatt közel 500 fő került képzésre az Internet és a számítógép használatáról. Az anyagi
erőforrások korlátja miatt a pályázatok közel 20%-át el kellett utasítani.
A pályázati rendszer 2006-ban is meghirdetésre került, melyről részletek a www.oktatas.magyartelekom.hu/iop webcímen
olvashatóak.
A Program célja
!
Fejlettebb Internetkultúra meghonosítása és elterjesztése a lakossági ügyfelek körében
!
Az Internet adta lehetőségek megismertetése, megkedveltetése (e-banking, Internetes vásárlás, stb.)
!
A távoktatás, távmunka lehetőségének mentális előkészítése
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