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Alapszintű angol
nyelvtudás

MATTERS!

“enter,
copy, cut,
post”

5 angol nyelvoktatási modul,
speciálisan
kialakított
szókinccsel. A cél, hogy a
tanulásban akadályozottak is
képesek legyenek egy egyszerű
angol beszélgetésre és tudják
használni az internetet.
Tanárok számára tippek és
tanácsok, extra anyagok.
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Alapszintű IT
tudás
Minden, amit tudnod (és tenned)
kell ahhoz, hogy online legyél.
Bekapcsolás, töltés, internet, wifi, posztolás, szociális média,
zene és játékok. Mindent
megtudhatsz!
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Miről szól az ACCESS?
Az ACCESS projekt tanulásban akadályozottaknak
segíts fejleszteni angol és IT tudásukat, hogy szociális
készségeik és önbizalmuk javuljanak, és több
lehetőségük legyen elhelyezkedni. Szintén segít a
biztonságos internethasználat elsajátításában.

Első sorban tabletre írva, de okos
telefonnal is használható anyag

Internetbiztonság
Online lenni jó, de ne felejtsük
el, hogy nem minden az, aminek
látszik! Megtanítjuk, egyesek
hogyan vernek át másokat. Ne
higgy el mindent, amit látsz és
hallasz! Segítünk megvédeni
téged és adataidat az interneten
erős jelszóválasztással és egyéb
trükkökkel.
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Az első tesztelés kész!
Az ACCESS anyagokat szakképzett trénerek tesztelték
Svédországban, Szlovéniában és Magyarországon.
Az univerzális (angol) anyagok után a helyi (adott nyelvű)
anyagok az ország kultúrájának, szokásainak megfelelő
példákat és feladatokat tartalmaznak. A tesztelés sikeresen,
az ezt követő javítások után készen állunk a második
tesztelési folyamatra!
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Mit tanultunk az első tesztelésen?
A tavalyi évben szlovén, svéd, és magyar
partnerek próbálták ki a létrehozott ACCESS
anyagokat. Visszajelzésükből a következőket
tanultuk:
-

valós szükség van az oktatásra ezeken a
területeken
szintén szükséges az interneten való
viselkedés (netikett) oktatása
hatalmas lehetőség rejtőzik az
internetben mindenki számára
bár vannak veszélyek, a biztonságos
internethasználat megtanulásával
csökkenthetjük a negatív
tapasztalatszerzés esélyét

Basic English Leckék
Manapság mindenki angolul akar beszélni.
Telefonjain, számítógépeink, tabletjeink is
sokszor angolul elérhető ek, nem tudjuk
kikerülni a nyelvet. Tanulásban akadályozott
emberek számára is szükség van egy alapszintű
angoltudásra, hogy kiismerjék magukat a
szociális médián, vagy általában az interneten.
A létrehozott leckék célja egy egyszerű
beszélgetés lefolytatása, a szókincs növelése,
lehető ségeinknek megfelelő en.


1. lecke – Bemutatkozás
Köszönés, Hogy hívnak? Honnan jöttél?
Saját magam bemutatása; mások
megismerése



2. lecke – Otthonom
Otthonom leírása, beszélgetés arról, hol
lakom, kivel lakom. Mások otthonáról
kérdezés.



3. lecke – Ki fontos számomra?
A számomra fontos emberek bemutatása,
miért fontosak számomra, ki fontos mások
számára? Család, barátok, példaképek.



4. lecke – Mit szeretek csinálni?
Hobbi, szabadidő . Kedvenc
tevékenységeink bemutatása, másoktól
megkérdezni, ő k mit szeretnek csinálni.



5. lecke – A jövő m
Mit szeretnék csinálni, mit szeretnék
elérni, hogyan képzelem a jövő met.
Hogyan képzelik mások a jövő jüket?

Flexibilitás
Mind különbözőek vagyunk, és más-más módon
és tempóban tanulunk. Az 5 angol lecke olyan
módon készült, hogy rugalmas legyen a tanulók
számára, rengeteg extra feladattal, képekkel,
kiegészítő anyagokkal, hogy mindenki segítséget
találhasson a tanulásához.
Mivel néhányan nehéznek találhatják a kézzel
írást, lehetőség van a válaszok begépelésére, vagy
akár hangfelvétellel is megoldhatók a feladatok.
A modern technológiai megoldásoknak hála
egyre több szoftver elérhető, amivel
csökkenthetjük az írás mennyiségét. A szociális
média már rég használ rövidítéseket, miért ne
tehetnénk meg mi is?
A tananyagot kiegészült egy szógyűjteménnyel,
amely az interneten leggyakrabban szembejövő
angol szavakat tartalmazza. Igény szerint
kiegészíthető a felhasználók által.

Fontos!


Mindig figyeljünk a személyes adatainkra.
mit osztunk meg az interneten? Mit
osztunk meg az online barátainkkal?



Mi az, ami privát információ?



A fő , hogy érezd jól magad és ne félj
hibázni a tanulás alatt!
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Alapszintű IT
Az ACCESS a következő
lépésekben segít:

Kezdetek
 Feltöltés, bekapcsolás
 Mire jók a „gombok”
 Képernyőzár
 Audio lehető ségek
Bonyolultnak látszik?
Olyan soknak tű nik, és amikor megnyomsz valamit, nem
történik semmi, nem mű ködik semmi és félsz, hogy elrontottad
az egészet?
Ne aggódj! Ez a kurzus végigvezet az IT alapjain, hogy
megtanuld biztonságosan, magabiztosan használni az eszközöd.
A tananyag, és a képi anyag első sorban Android rendszerű
tabletekre fókuszál, de Windows vagy iOs rendszerben is
megállja a helyét több példa.

Online
 Wifi használat
 Mi az a wifi?

Applikációk, beállítások
 Applikációk letöltése,
telepítése

Lépésrő l lépésre vezetünk végig a bekapcsolástól, az
internethasználaton és az applikációk letöltésén át a játékokig és
zenehallgatásig. Bő ven lesz idő a gyakorlása és magyarázatokra.
Szintén szó lesz majd a fotók készítésérő l és tárolásáról, a térkép
használatról, Google használatról, a szociális médiáról
(Facebook, Snapchat, Twitter)

 Idő , fotók, kamera

Szintén megtalálhatod a környezetben leginkább használt
applikációk leírását. Az olyan zene- és videómegosztókról sem
feledkeztünk el, mint a Spotify vagy a Youtube.

 Helyi alkalmazások

Megkaphatod az alapokat, hogy utána felfedezd a világot az
interneten.
Jó szörfözést!

„Mit kell
megnyomnom, hogy
lássam a focimeccs
eredményét?”
Az ACCESS segít!

 Kapcsolatok
 Térkép, Naptár
 Telefonod, mint zseblámpa

Kommunikáció,
szociális média,
Applikációk
 Üzenetkülés, Facebook,
Viber
 Snapchat, Whatsapp
 Zene és játékok
 Spotify, YouTube
 Pokemon Go
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Internetbiztonság
Mindenkinek vigyáznia kell magáára az interneten!
Az ACCESS kurzus az alábbiakra hívja fel a
figyelmet:
 Biztonságos jelszó létrehozása, tárolása
 Ne adj ki személyes információt!
 Amit felraksz az internetre, más is lát!
 Nem minden az, aminek látszik!
 Internetes vásárlás – mire figyelj
 Merj nemet mondani! Blokkolás

„Mit csináltam? Lehet, hogy ezt nem
kellett volna elmondanom neki?”

 Általános jó tanácsok a biztonsághoz
 Mit tegyünk, ha valami félresiklott

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A
kiadványban megjelentek nem szükségszerűen
tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

A projektben résztvevő szervezetek:

