
Újratervezés Program 
Tervezd újra a pályád! 

 

MILYEN TUDÁST SZEREZHETSZ MEG A KURZUS SORÁN? 

A kurzus során alapvető digitális készségeket szerezhetsz, illetve a programozás alapjaiba is betekintést nyerhetsz egy weboldal 

felépítésén keresztül. 

A képzés első napjaiban alapszintű informatikai ismereteket szerezhetsz a felhő alapú munkavégzéssel, a biztonságos 

internetezéssel, a Windows operációs rendszerrel és a hálózati alapismeretekkel kapcsolatban. 

A KÉPZÉS VÉGÉRE : 

 

 

  

A Windows operációs rendszer használatára 

vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek 

sajátítasz el 

Tisztában leszel a hálózati alapfogalmakkal, 

nem fogsz zavarba jönni, ha hálózati 

eszközökről és protokollokról lesz szó 

Megismered a különféle fejlesztési 

módszertani elemeket, mint a tervezés, 

implementálás, tesztelés, az élesbe állítás, és 

ismerni fogod a fejlesztésben résztvevő 

személyek feladatait és felelősségi köreit 

Ismerni fogod a Git verziókövető rendszert, 

amivel többek között előkészülsz a közös 

csoportmunkára 

Elsajátítod a HTML, CSS, Javascript alapjait, 

amelyekkel a későbbiekben könnyedén 

készíthetsz weboldalakat 
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HOGYAN ZAJLIK A 8 HETES KÉPZÉS? 

 
Az online program kb. 8 hét alatt végezhető el, és naponta 2-6 óra 

elfoglaltsággal jár attól függően, hogy mennyi időt tudsz rászánni, illetve 

hogy milyen informatikai ismeretekkel rendelkezel. Mivel a tananyag 

nagyrészt videós útmutatás alapján elvégzendő feladatok 

végrehajtásából áll, ezért könnyen beillesztheted saját napirendedbe a 

tanulást, nem kell másokhoz alkalmazkodnod. 

A 8 hetes időtartam arra is lehetőséget ad, hogy munka mellett, vagy 

akár csak hétvégén haladva is elvégezhető legyen, heti 10-30 

óra befektetett tanulással. Ha már rendelkezel informatikai ismeretekkel, 

akkor bizonyos tananyagrészeket át is ugorhatsz. Ehhez sikeresen kell 

teljesítened az anyagrészekhez tartozó tudásfelmérő teszteket. Ezen 

tesztek teljesítése azonban nem mentesít a záróvizsga alól, csupán a 

gyakorlás célját szolgálja. 

A kurzus egy záróvizsgával zárul, amelynek sikeres teljesítése az 

egyik feltétele annak, hogy a résztvevők 100%-os állami 

támogatással tanulhassanak tovább a programban elérhető IT-

képzések egyikén. 
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MILYEN IRÁNYOKBA LÉPHETSZ MAJD TOVÁBB, MILYEN KARRIERVÁLTÓ 

KURZUSOKBÓL VÁLASZTHATSZ? 

  

Ha az alapozó kurzust elvégzed, a következő lépésben számos 

olyan szakmát megtanulhatsz a képzés során megszerzett 

tudásra építve, amelyek iránt nagy kereslet mutatkozik a 

munkáltatók részéről. Ha az IT-szektorról van szó, nem kell 

azonnal a programozásra gondolnod, nem csupán kódolók 

dolgoznak technológiai munkakörökben! 

Számos olyan szakma van ezen a területen, melyekhez nem 

feltétlenül van szükség mély, szoftverfejlesztői tudásra. 

Továbbléphetsz különböző részterület programozói (mint 

amilyen a frontend vagy backend fejlesztő), alkalmazás 

üzemeltetői vagy szoftvertesztelői képzés irányokba, ahol alap- 

vagy maximum középszintű informatikai, programozói 

előképzettségre van szükség. Pár hónapos, intenzív és sokszor 

kihívást jelentő képzéssel így olyan tudás kerülhet a kezedbe, 

amellyel jó eséllyel pályázhatsz majd meg belépő szintű állásokat 

vállalatoknál. 

 



Újratervezés Program 
Tervezd újra a pályád! 

MIÉRT ÉRDEMES ELVÉGEZNI A 8 HETES KÉPZÉST? 

 

 Számos olyan szakmát megtanulhatsz a képzés során 

megszerzett tudásra építve, amelyek iránt nagy kereslet 

mutatkozik a munkáltatók részéről. 

 Az ingyenes kurzus lehetőséget nyújt arra is, hogy 

feltérképezd, mennyire áll közel hozzád az IT világa, és 

szívesen részt vennél-e egy hosszabb képzésben. 

 Akkor is megéri csatlakoznod, ha nem szeretnél tovább 

tanulni, mert gyakorlatorientált oktatásunknak 

köszönhetően olyan ismeretekkel, készségekkel leszel 

gazdagabb, amelyekkel már önállóan is bele tudsz kezdeni 

egy, a tanultakhoz hasonló projektbe. 
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