
 

 

IKER - ÖNÉRTÉKELŐ 

AZ IKER  
SZINTJEINEK 

ÉRTELMEZÉSE 

INFORMÁCIÓ GYŰJTÉSE, 
FELHASZNÁLÁSA, TÁROLÁSA 

DIGITÁLIS, INTERNET ALAPÚ 
KOMMUNIKÁCIÓ 

DIGITÁLIS TARTALMAK 
LÉTREHOZÁSA 

PROBLÉMAMEGOLDÁS,  
GYAKORLATI ALKALMAZÁS 

IKT BIZTONSÁG 

IKER 1. szint 
(Europass 

önéletrajzban az 
"A" szintnek felel 

meg) 

Egyszerű keresés böngészővel, 

információ keresése, mentése, 

előhívása. 

Kapcsolattartás hanghívással 

vagy egyszerű szöveges 

üzenetküldéssel, az 

elektronikus kommunikáció 

legalapvetőbb szabályainak 

(netikett) betartásával. 

Egyszerű digitális tartalmak 

létrehozása és módosítása a 

szellemi tulajdon védelme 

érdekében hozott 

legalapvetőbb szabályok 

(szerzői jogok) 

figyelembevételével. 

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alapvető 

funkciók beállítása, 

módosítása, gyakran 

előforduló, legegyszerűbb 

probléma-helyzetek megoldása. 

Alapvető szabályok és 

biztonsági intézkedések 

alkalmazása a magánélet, a 

személyes adatok és a digitális 

tartalmak védelme (IKT 

biztonság) érdekében. 

IKER 2. szint 
(Europass 

önéletrajzban az 
"A" szintnek felel 

meg) 

Adatok, információk keresése a 

digitális eszközön vagy az 

interneten, az eredmények 

közül a megfelelő(k) 

kiválasztása és feldolgozása 

útmutatás alapján. 

Információk megosztása, 

kommunikáció 

kezdeményezése és fogadása 

akár több lépésből álló 

műveletsor végrehajtásával, a 

netikett egyszerű szabályainak 

betartásával. 

Digitális tartalmak létrehozása, 

átalakítása, formázása, 

szerkesztése a szerzői jogok 

figyelembevételével. 

Digitális eszköz(ök) 

összekapcsolódó funkcióinak 

működtetése,  

gyakran előforduló, több lépést 

igénylő probléma-helyzetek 

kiküszöbölése. 

Biztonságos jelszavak 

megválasztása, előre 

megfelelően beállított 

szoftverek, eszközök 

használata az IKT biztonság 

növelése céljából. 

IKER 3. szint 
(Europass 

önéletrajzban a 
"B" szintnek felel 

meg) 

Összetett információgyűjtés és 

tárolás kreatív megoldásokkal, 

egyszerű struktúrában. 

Információk megosztása, 

kommunikáció 

kezdeményezése és fogadása 

információközlésre alkalmas 

programok, alkalmazások 

összetettebb funkcióival, a 

netikett szabályok széles 

körének betartásával. 

Digitális tartalmak létrehozása, 

átalakítása, formázása, 

szerkesztése változatos 

programok, alkalmazások és 

azok komplex funkcióinak 

együttes használatával. 

Szoftverek telepítése,  

digitális eszköz hardverének, 

perifériáinak és adatátviteli 

hálózat eszközeinek telepítése, 

karbantartása, komplex 

intézkedéseket igénylő 

probléma-helyzetek 

kiküszöbölése. 

Szoftverek, eszközök 

kiválasztása, telepítése, 

használata, komplex biztonsági 

beállítások alkalmazása az IKT 

biztonság növelése céljából. 

IKER 4. szint 
(Europass 

önéletrajzban a 
"B" szintnek felel 

meg) 

Összetett információgyűjtés 

eredményeinek tárolása a 

feladathoz általa tervezett 

adatbázis(ok)ban, az adatok 

lekérdezése, az adatbázis(ok) 

adminisztrátori feladatainak 

ellátása. 

Információközlésre alkalmas 

egyszerű felület kialakítása és 

frissítése. 

Egyszerű futtatható program 

készítése. 

Felmerülő problémák 

megoldásához új technikák 

elsajátítása és kreatív 

használata, egyszerű helyi 

hálózat beállítása. 

A digitális eszközök IKT 

biztonságának növelésére 

használt szoftverek és 

eszközök rendszerbe 

szerveződő, összehangolt 

működtetése. 

 


