Mi az e-learning?

Az e-learning (elektronikus tanulás, távoktatás) számítógéppel támogatott, internet alapú
távoktatási forma, amely nem igényel különösebb informatikai, számítógépes ismereteket, ám
számtalan előnyt nyújt a hallgatók számára.

Fontosabb jellemzői
Folyamatos elérhetőség napi 24 órában, földrajzi helytől függetlenül.
Rugalmasság az egyéni ütemezésben, előrehaladásban és ismétlési lehetőségekben.
Eredményorientált tanulás (ön)ellenőrző tesztek segítségével, az előrehaladás figyelésével.
Tetszés szerint ötvözhető hagyományos tantermi órákkal, gyakorlati foglalkozásokkal, vagy
vizsgákkal.

Költségtakarékosság
Az e-learning tanfolyamokkal jelentős költségmegtakarítás érhető el: elmélyült tudás
szerezhető a tantermi oktatásnál lényegesen olcsóbb tanfolyami díjakkal, nincs utazás, ellátási
költség, többletadó. A távoktatással jelentősen csökkenthető a kieső munkaidő.

Kinek hasznos?
Az elektronikus oktatási forma hatékony és költségtakarékos eszköze lehet az önkormányzati
szakemberek képzésének, továbbképzésének, közvetett módon az önkormányzati munka
minőségének javulását eredményezheti. Mindenki számára előnyt jelent, aki elmélyült tudást
szeretne megszerezni, a tantermi foglalkozásoknál jelentkező többletköltségek nélkül,
ugyanakkor képes az önálló tanulásra.
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Lebonyolítás
Az ETK Szolgáltató zRt. mint szolgáltató, többféle módon is segíti, támogatja a hallgatókat
esetleges problémáik megoldásában, ügyfélszolgálatunk szükség esetén telefonos segítséget
is nyújt. A megrendelésnél lehetőség van a sikeres tesztvizsgákról igazoló oklevelet igényelni,
továbbá az eredményekről igény szerint összefoglaló tájékoztatást nyújtunk a megjelölt
kapcsolattartó számára.

Az ETK Elektronikus Képzési Központ folyamatosan bővíti kész kurzusainak számát, de képes
egyedi, testreszabott képzési programok megtervezésére és lebonyolítására is. Az egyes
kurzusok elvégzését követően felkérésre tréningeket szervez, akár kihelyezett formában.

Az ETK Önkormányzati Klub tagjai minden tanfolyam árából 20% kedvezményt kapnak.

Elérhető tananyagaink:

1. Szervezetfejlesztési feladatok a közszférában

E-learning kurzusok a hatékony szervezetirányítás, szervezetfejlesztés, a hivatal és az
intézmények működtetésének támogatására
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I. Projektmenedzsment ismeretek

II: Stratégiai tervezés alapismeretek

III. Folyamatmenedzsment, hatékonyságnövelés a közszférában

IV: E-közigazgatás alapismeretek

V. Minőségirányítás, monitoring

Bővebben

2. Ellenőrzési feladatok a közszférában

A BEMSZ és ETK zRt. e-learning kurzusai belső ellenőrök, illetve önkormányzati és intézményi
vezetők számára.

I. Szabályozottság
II. Visszaélések kezelése, megelőzése
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III. Kockázatkezelés
IV. Monitoring
Bővebben

3. Tudnivalók az önkormányzati rendszerről a napi önkormányzati munkához

Az önkormányzati rendszer alapjai, az önkormányzati alapjogok és feladatok, a képviselők, a
polgármesterek, jegyzők jogállása és feladataik. A főváros és a megyék, a Magyar
Köztársaság területi beosztása.

Ajánljuk a most megválasztott polgármestereknek, képviselőknek, önkormányzati vezetőknek,
dolgozóknak ismereteik elmélyítéséhez, rendszerezéséhez, továbbá mindazoknak, akiket
érdekel az önkormányzati rendszer felépítése, működése.

Bővebben

4. Irodai munkát támogató e-learning kurzusok

A napi munkához elengedhetetlen készségek fejlesztésére, az ismeretek bővítésére

I. Microsoft Office Word 2003 szövegszerkesztő
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II. Microsoft Office Excel 2003 táblázatkezelő

III. Internetes tartalomfejlesztési ismeretek

Bővebben
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