
IKER - ÖNÉRTÉKELŐ PÉLDÁKKAL

RÉSZTERÜLETEK /
PÉLDÁK

INFORMÁCIÓ GYŰJTÉSE,
FELHASZNÁLÁSA, TÁROLÁSA

DIGITÁLIS, INTERNET ALAPÚ
KOMMUNIKÁCIÓ

DIGITÁLIS TARTALMAK
LÉTREHOZÁSA

PROBLÉMAMEGOLDÁS,
GYAKORLATI ALKALMAZÁS

IKT BIZTONSÁG

IKER 1. szint
(Europass

önéletrajzban az
"alapszintű

felhasználó" 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.

Példák

Sportverseny végeredményénekkereséséhez egyedül választommeg a keresőszavakat. (pl."Debrecen", "Pápa","végeredmény").Megnyitom az e-mailben érkezettfájlokat az okostelefonomon afelajánlott alkalmazásokegyikével.Törekszem arra, hogy úgymentsek el fájlokat, hogy azokatkésőbb megtaláljam. (pl. mindenta "Dokumentumok" mappábamentek).Ha megtetszik egy weboldal,hozzá tudom adni akönyvjelzőkhöz.Meg tudom különböztetni aweboldal többi részétől a jólelkülönülő reklámokat,hirdetéseket.Ha egy film érdekel, meg tudomnézni az előzetesét interneten.

Barátaimmal, ismerőseimmel beszélgetekszámítógépes program segítségével, vagyweboldalon keresztül.Az okostelefon címjegyzékét megnyitvakiválasztom azt a személyt, akivelkapcsolatba szeretnék lépni és hívástindítani vagy sms-t küldeni.A számítógépemet használva néhánysoros e-mailt küldök az elektromosműveknek, törekedve arra, hogy amegfelelő megszólítást használjam.E-mail címemet úgy választom meg, hogyaz mind a magánéletemben, mind amunka világában felvállalható legyen.Nyitott vagyok arra, hogy gyermekemtanáraival e-mailben tartsam akapcsolatot.Az okostelefonomon ellenőrzöm, hogyvan-e térerő, illetve hogy melyikmobilhálózathoz csatlakozom.

A fogadott hívások listájából anévjegyzékbe mentem a számotokostelefonomon.Számítógépemmel hangfelvételtkészítek.Egérrel duplán kattintva megnyitok, ajobb felső sarkába egyet kattintvapedig bezárok egy már léteződokumentumot.Az általam készített szövegesdokumentumokban betartom azt aszabályt, hogy szó szerinti idézéskor kikell tenni az idézőjelet.A billentyűzetet és az egeret egyaránthasználom, amikor egy dokumentumszövegét módosítom.A számítógépem asztalárólparancsikonja segítségével elindítom aböngészőt.A táblagépen lévő alkalmazások közülikonja alapján megtalálom éselindítom a zenelejátszót.

A bekapcsoló gomb használatávalfelébresztem a táblagépemet.Ujjmozdulatokkal és bökéssel elindítomaz internet böngészőt.Telefonomat rezgő üzemmódra állítom.Automatikus frissítés befejezésérőlértesítő ablakot értelmezem, annakjobb felső sarkába kattintva bezárom.Ha véletlenül nem abba a menüpontbalépek be, amelyikbe szerettem volna, a’vissza’ gomb használatával visszalépek.Postán az általam igényeltszolgáltatáshoz önállóan sorszámotkérek az automatából.Felismerem okostelefonom jelzéseit,melyek elmulasztott hívásrólértesítenek.

Számítógépem fiókjába valóbelépéshez jelszót állítok be.Táblagépem feloldásához mintátállítok be.Telefonom, bankkártyám PIN kódjátnem tartom olyan helyen, hogymások könnyen megszerezhessék.PIN kódomat, jelszavamat igyekszemúgy begépelni, hogy más ne láthassa.Ha gyanús tartalmú levelet kapok,annak megnyitása előtt tanácsotkérek.Könyváruház weboldalán történőregisztráció esetén nem adok megmagamról olyan indokolatlanul kértérzékeny adatokat, mint a vallásom,vagy havi keresetem.Felismerem, hogy csalásról van szó,amikor váratlanul egy nyereményrőlszóló üzenetet követően anyereményhez való hozzájutáshozpénzt kérnek tőlem.Okostelefonomat, táblagépemet nemhagyom őrizetlenül.Használat után kijelentkezekpostafiókomból, ha a számítógépetinternetkávézóban használtam.
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felhasználó" 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.

Példák

Annak tudatában, hogy nemminden információ megbízható,ami az interneten található, aközösségi oldalakon megjelenőhírek valóságtartalmátellenőrzöm.A számítógép merevlemezén azintéző használatával megkeresekegy korábban lementett képet.Törekszem a kormányablakoknaprakész elérhetőségét és nyitvatartását az interneten keresztülmegkeresni.A számítógépen elérhető felhőalapú tárhelyre mentem adokumentumaimat, mert tudom,hogy így internet kapcsolattalrendelkező bármelyik eszközrőlelérhetem őket.Nagy helyet foglaló fájlokatbetömörítve tárolok úgy, hogy afájlnév utaljon a tömörített mappatartalmára.Fájljaimat úgy tárolom, hogy azokközött könnyen eligazodjak.Ár-összehasonlító honlaponmegjelenő készüléklistábólkiválasztom azokat azokostelefonokat, melyek 30.000Ft-nál nem kerülnek többe.

A telefonommal készített képetmultimédiás üzenetként elküldömismerősömnek.Távolban élő rokonomnak írt e-mailemhez csatolok egy családomrólkészült fotót.Elektronikus levél készítésekorellenőrzöm, hogy a címzettek címeihelyesen lettek-e beírva, a tárgy mezőtúgy töltöm ki, hogy az utaljon a levéltartalmára.Törekszem arra, hogy családomrólkészült fényképeimet csak megbízhatóismerőseimmel osszam meg.Hivatalos személyeknek küldötte-mailjeimben nem használok szlengkifejezéseket, küldés előtt az üzenetetátolvasva ellenőrzöm a helyesírást.Barátomnak átküldöm egy általamkedvelt étterem honlapjának címét.Közösségi oldalakon nem helyezek eltársadalmi csoport ellen uszító tartalmat,betartva ezzel Magyarország törvényeités a netikett szabályait.

Az okostelefonomban már létezőnévjegyet a híváslistában szereplőtelefonszámmal és becenévvelkiegészítem.Táblagépemmel úgy készítekfényképet, hogy a vakut isbekapcsolom.Önéletrajzomban a legfontosabbinformációkat kiemelem a szövegaláhúzásával, vagy a betűkvastagításával.Csak olyan weboldalakról töltök lezenét, mozifilmet, ahol tudom, hogyezt legálisan (a szerzői jogi szabályokbetartása mellett) megtehetem.A tabletem alkalmazásaival készítettírásos, vagy hangjegyzeteketmegosztom másokkal.A laptopomhoz USB kulcsot(pendrive) csatlakoztatok, arrafelmásolom a munkámhoz otthonkészített dokumentumokat.

Elindítom egy e-mailben érkezettdokumentum nyomtatását.Okostévémen a táblagépén tárolt videótjátszok le.A vírusirtó frissítését kérőrendszerüzenetet értelmezem, aképernyőn megjelenő egyszerű lépéssorvégrehajtásával frissítem a programot.Felismerem, ha okostelefonom jelzi,hogy e-mail üzenetem érkezett, a leveletmegnyitom az értesítés panelről.A számítógép egy programjánaklefagyása esetén azt elsődlegesen afeladatkezelő segítségével próbálommeg bezárni.Felismerem, ha e-mail fiókom acsatolmányt annak mérete miatt nemtudja elküldeni, és ekkor nagy fájlokküldésére, megosztására alkalmasfelületet használok.A jelszó ismeretében csatlakozok újvezeték nélküli hálózathoz.Felismerem, ha táblagépemen kevés atárhely, a szükségtelen fájlokat törlöm.A mindennapi élet során felmerülőproblémákra videó megosztóportálokon keresek megoldási ötleteket.

Értelmezem a levelezőrendszerjelzését, a lejáró jelszó helyettegyedül választok új, biztonságos, demegjegyezhető jelszót.Mérlegelést követően döntöm el,hogy telepítek-e olyan alkalmazást,ami hozzáférést kér a fényképeimhezvagy használni kívánja földrajzihelyzetem.Használom a számítógépemen lévővírusirtót, tűzfalat, azok néhánylépésből álló frissítéséről önállóangondoskodom.A bankszámlámon végrehajtotttranzakciókról bankomtól smsértesítést kérek.Internetes vásárlás előtt elolvasomés figyelembe veszem az adotteladóról, webshopról a többifelhasználó által írt bejegyzéseket,visszajelzéseket.Az újonnan vásárolt routerem(útválasztóm) egyszerű beállításaitbiztonságos jelszó, titkosítás) ahasználati utasítás alapján egyedülállítom be.
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(Europass

önéletrajzban az
"önálló felhasználó"
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.

Példák

Táblagépem merevlemezén olyandokumentumot is megtalálok,mellyel kapcsolatban csak arraemlékszek, hogy mikorkészítettem.Felhő alapú tárhely szolgáltatásthasználok annak érdekében, hogyfájljaimnak a legfrissebb verziójalegyen elérhető a számítógépén éstáblagépén egyaránt.Fotóimat tárolásra ésszerkesztésre egyaránt alkalmasonline tárhelyre mentem.Elektronikus könyvtárakbankeresek letölthető kötelezőolvasmányokat, tisztában vagyoka találati listában szereplő DOC ésPDF kiterjesztések közöttikülönbségekkel.Utazásaim költség-tervezéséhez aszabad szálláshelyek árait ésszolgáltatásait összehasonlítótáblázatot készítek.Havi bevételeimről ésvásárlásaimról táblázatosformában összesítést készítek.Okostelefonomon bekapcsolom aGPS vevőt, elindítom a navigációraalkalmas alkalmazást, a címbegépelésével megadom az úti céltés elindítom a navigációt.

Webkonferenciát (webinar) hirdetek ésmoderátorként ügyelek a netikettszabályainak betartására, az előadókhozintézett kérdések továbbítására.Egy bonyolult informatikai problémáhozsegítséget kérek internetes ingyenestelefonálással, és eközben a segítségetnyújtóval képernyőmet is megosztom.Visszahívom a hibás tartalommalkiküldött e-mailt, ha alevelezőrendszerem arra alkalmas.Ingyenes fórum felületen saját témákathozok létre, melyek fölött azadminisztrátori jogokat gyakorolom.Több e-mail fiókom is beállítomokostelefonomon.E-mailben érkező esemény meghívást anaptáram áttekintése után elfogadom,arról értesítést küldök.Hivatali levelezésemen különbözőszabadság értesítést állítok be aszervezeten kívülről és a szervezetenbelülről érkező küldeményekhez.

A számítógépem aktuális képernyőnézetéről mentést készítek, abbólképszerkesztő segítségével egy résztkivágok és új fájlba mentem.Internetről letölthető hangszerkesztőalkalmazás telepítése előttmérlegelem, hogy az szabadonfelhasználható vagy a felhasználóiszerződés ezt valamilyen módonkorlátozza.Új mikrofon vásárlásakor aszámítógépem csatlakozójávalkompatibilis eszközt választok.Eltérő szerkezetű, képet is tartalmazószöveget valamely, már félkészdokumentumomba átemelem úgy,hogy annak formázása a már meglévőtartalomhoz illeszkedjen.Digitális fényképezőgépemen tárolt,csak az alapértelmezett programmalletölthető fényképet aszámítógépemre, majd onnan azokostelefonomra mentem, ahol aztháttérképként beállítom.Okostelefonommal hangot rögzítek,azt igényem szerint vágom, majdcsengőhangként beállítom.Egy, a programozás elsajátításáttámogató interaktív felületen egyszerűprogramokat tervezek, futtatok,javítok.A forint árfolyamváltozásárólesztétikus vonal grafikont készítek.

Okostelefonomra, tabletemre azalkalmazás áruházból időjáráselőrejelző alkalmazást telepítek.Számítógépemhez vezeték nélkülihálózati adaptert csatlakoztatok, aszükséges illesztőprogramot telepítem,csatlakoztatom a hálózathoz.Számítógépemre internetestelefonálásra alkalmas programottelepítek és saját igényeimnekmegfelelő beállításokat végzek rajta.Ha táblagépem a szokottnál gyorsabbanlemerül, a rendszereszközökhasználatával megpróbálom megfejteniés elhárítani ennek okát.Táblagépemet hálózati nyomtatóhozcsatlakoztatom.Okostelefonomra feltelepítem akészülék által felajánlottrendszerfrissítést.Okos eszközömnek hibás működéseesetén visszaállítom a gyáribeállításokat, majd újra személyreszabom.Felismerem, ha okostelefonomon kevésa tárhely, a fájlkezelővel megkeresem éstörlöm a szükségtelen fájlokat.Számítógépem merevlemezéntöredezettség-mentesítést végzek.

Kiválasztom az eszköznek megfelelővírusirtót, tűzfalat, ezeketfeltelepítem és gondoskodom azigényeimnek megfelelő biztonságibeállítások alkalmazásáról.Beállítom, hogy a gyermekem általhasznált programok ne férhessenekhozzá az internethez.Amikor táblagépem nyilvánoshálózatra csatlakozik, nem hajtokvégre szinkronizálást, mert tudom,hogy ezáltal illetéktelenekhozzáférhetnek bizalmasdokumentumaimhoz.Alkalmazások és programoktelepítése során a számomrafelkínált, de nem szükségesprogramok telepítését elutasítom.Online vásárlást lehetőleg olyanszolgáltatókon keresztül bonyolítokle, akik a termék ellenértékét csakannak megérkezése után utalják el azeladónak.A biztonsági- és rendszer-frissítéseket telepítem vagy azokautomatikus telepítését beállítom.
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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.

Példák

Szűkítem a keresésem találatainakszámát bizonyos szavak, vagyweboldalakat kizárásával.Több személy adatait tartalmazóadatbázisból szűröm azokat, akikBudapesten laknak ésrendelkeznek telefonoselérhetőséggel.A gyártók weboldalain elérhetőinformációk alapján összegzőadatbázist készítek a jelenlegforgalmazott egyterű autókfogyasztásáról és áráról, melyeketkülönböző autós szakportálokonelérhető adatokkal összevetek.Routeremhez csatlakoztatok külsőmerevlemezt és beállítom, hogy azazon elhelyezett fájlokat minden, ahálózatra csatlakoztatott eszközelérjen.Beérkezett és kiküldött leveleimetrendszerezve, archív fájlbantárolom.Több számítógépen is úgy állítombe a felhő alapú tárhelyem fiókját,hogy csak kiválasztott mappákszinkronizálódjanak.

Blogot indítok, és azon posztokat írokvalamely erre szolgáló felhasználóbarátfelületen.Egyszerű honlapot készítek egy erre acélra szolgáló, felhasználóbarát felületen,melyen tartalmakat helyezek el és ezeketaz adminisztrációs felület használatávalrendszeresen frissítem.Családi ünnepség felvételeiből grafikus ésszöveges elemeket is tartalmazó,időzített, felvett hangot lejátszó fájltkészítek.Levelező rendszeremben olyan szabálythozok létre, mely a főnökömtől jövőlevelek érkezésekor hangjelzést küld ésazt ’fontos’ jelölővel látja el.Felhő alapú tárhelyemen olyan szövegesdokumentumot készítek, amit internetenmásokkal egyszerre tudunk szerkeszteni,ehhez a meghívókat küldök és ajogosultságokat beállítom.A család mobilinternet társkártyáinakforgalmát erre szolgáló alkalmazásonkeresztül követem.

Táblázat munkalapjainak lezárásáraés feloldására makrót tervezek éskészítek, az esetleges hibákatkijavítom.Szerkesztő programmal olyan profilthozok létre, mely hétköznapokonéjszakára automatikusan lehalkítja azokostelefont.A cég munkaidő-nyilvántartásátfelhőben tárolom és megosztomkollégáimmal, hogy azok iskitölthessék, akik másik telephelyendolgoznak.Olyan képszerkesztő szoftvertkeresek, aminek a felhasználóiszerződése alapjánmagánszemélyeknek nem kell értefizetni.Megértem az újonnan telepített angolnyelvű vírusirtó program funkcióit.

Korábban nem tapasztalt hibajelenségesetén a probléma pontosmegfogalmazásával az internetenkeresek megoldást, kiválasztom ésalkalmazom a megfelelőnek tűnőmegoldási javaslatokat.Egy általam korábban nem használtgrafikus Web-szerkesztő felülethasználatát önállóan térképezem fel, abonyolultabb beállításokhoz internetesfórumokon található leírásokathasználom.Erre alkalmas wifi routerem úgy állítombe, hogy azon elérhető legyen egyjelszót nem igénylő vendég hálózat ésegy, a családom számára kialakított,jelszóval védett belső hálózat.Asztali számítógépem alkatrészénekmeghibásodása esetén azt azonosítom,cserélem.Beállítom, hogy vezetékkel a routerhezkapcsolódó számítógépem azokoseszközömmel is el lehessenindítani.

Otthoni wifi routerem (útválasztóját)biztonságos jelszóval látom el, illetvemegfelelő protokollt állítok be annakérdekében, hogy vezeték nélkülihálózatához idegenek ne tudjanakcsatlakozni.Észreveszem és orvosolom, haböngészőm nem tudja támogatni azinternet bankomhoz valóbiztonságos hozzáférést.Ha az általam kiválasztott és letöltöttvideó szerkesztő program telepítésesorán a program egy nem kívántharmadik fél programját akarjatelepíteni, megszakítom a folyamatotés másik szerkesztő programotkeresek.A BIOS-ban a merevlemezemhezjelszót állítok be.Nyílt WIFI hálózaton az adataimvédelme érdekében VPN kapcsolatonkeresztül böngészek.


