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Megértem a személyemre, a
családomra, a közvetlen
környezetemre vonatkozó, gyakran
használt, egyszerű szavakat és
szókapcsolatokat, ha lassan és
tagoltan beszélnek hozzám.

Megértem a személyemhez
közvetlenül kapcsolódó, gyakran
használt szavakat és kifejezéseket
(pl. személyes adataim, családom,
vásárlások, szűk környezet, tanulás,
munka). Megértem az egyszerű és
világos hirdetések és üzenetek
lényegét.

Megértem a világos, mindennapi beszéd
lényegét, ha olyan témákról esik szó,
mint a munka, a tanulás, a szabadidő,
stb. Ki tudom szűrni a lényeget azokból a
rádió- és tévéadásokból, amelyek
aktuális eseményekről, szakmai vagy
érdeklődési körömnek megfelelő
témákról szólnak, ha eléggé lassan és
tagoltan beszélnek.

Megértem a hosszabb beszédeket és
előadásokat, illetve még a
bonyolultabb érveléseket is követni
tudom, amennyiben a téma számomra
elég ismert. Többnyire megértem a
híreket és az aktuális eseményekről
szóló műsorokat a tévében. Általában
értem a filmeket, ha a szereplők
köznyelven beszélnek.

Még a nem világosan szerkesztett és
rejtett jelentéstartalmú, hosszú
szöveget is megértem. Szinte
erőfeszítés nélkül értem meg a
tévéműsorokat és a filmeket.

Minden nehézség nélkül megértem az
élőben hallott, médián keresztül
sugárzott, vagy gyors tempójú
beszédet, ha van időm megszokni az
akcentust.

Megértem a nagyon egyszerű
mondatokat, például hirdetésekben,
plakátokon vagy katalógusokban az
ismert nevek vagy szavak
segítségével.

El tudok olvasni rövid, nagyon
egyszerű szövegeket. Megtalálom a
várható, konkrét információt a
mindennapi, egyszerű szövegekben
(pl. rövid hirdetés, prospektus, menü,
menetrend), és megértem a rövid,
egyszerű magánleveleket.

Megértem a főként köznyelven, vagy a
munkámhoz közvetlenül kapcsolódó
szaknyelven megírt szövegeket.
Magánlevélben megértem az
események, érzelmek vagy kívánságok
leírását.

El tudom olvasni azokat a cikkeket és
beszámolókat, amelyek jelenkori
problémákkal foglalkoznak, és
szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki.
Megértem a kortárs irodalmi prózát.

Megértem a hosszú, összetett,
tényszerű és irodalmi szövegeket;
érzékelem bennük a különböző
stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a
hosszú műszaki leírásokat akkor is
megértem, ha nem kapcsolódnak
szakterületemhez.

Könnyedén elolvasok bármilyen
tartalmú vagy formájú elvont, bonyolult
szöveget, például kézikönyvet,
szakcikket, irodalmi művet.

Képes vagyok egyszerű
kapcsolatteremtésre, ha a másik
személy kész mondanivalóját kissé
lassabban vagy más kifejezésekkel
megismételni illetve segíti a
mondanivalóm megformálását. Fel
tudok tenni és meg tudok válaszolni
olyan kérdéseket, amelyek a
mindennapi szükségletek konkrét
kifejezésére szolgálnak.

Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben
egyszerű és közvetlen módon
cserélek információt mindennapi
tevékenységekről vagy témákról. A
nagyon rövid információcserére még
akkor is képes vagyok, ha egyébként
nem értek meg eleget ahhoz, hogy a
társalgásban folyamatosan részt
vegyek.

Elboldogulok a legtöbb olyan nyelvi
helyzetben, amely utazás során adódik.
Felkészülés nélkül részt tudok venni az
ismert, az érdeklődési körömnek
megfelelő, vagy a mindennapi témákról
(pl. család, szabadidő, tanulás, munka,
utazás, aktuális események) folyó
társalgásban.

Az anyanyelvi beszélővel természetes,
könnyed és közvetlen
kapcsolatteremtésre vagyok képes.
Aktívan részt tudok venni az ismert
témákról folyó társalgásban, úgy, hogy
közben érvelve kifejtem a
véleményemet.

Folyamatosan és gördülékenyen
fejezem ki magam, ritkán keresek
szavakat és kifejezéseket. A nyelvet
könnyeden és hatékonyan használom
a különböző társadalmi és szakmai
kapcsolatokban. Gondolataimat,
véleményemet pontosan ki tudom
fejteni; hozzászólásaimat a
beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni.

Könnyedén részt tudok venni bármilyen
társalgásban, vitában; nagy
biztonsággal alkalmazom a sajátos
kifejezéseket és a különböző nyelvi
fordulatokat. Gördülékenyen,
szabatosan, az árnyalatok finom
kifejezésére is ügyelve beszélek. Ha
elakadok, úgy kezdem újra és
fogalmazom át a mondandómat, hogy
az szinte fel sem tűnik.

Egyszerű kifejezésekkel és
mondatokkal be tudom mutatni a
lakóhelyemet és az ismerőseimet.

Egyszerű eszközökkel és
mondatokkal tudok beszélni a
családomról és más személyekről,
életkörülményeimről,
tanulmányaimról, jelenlegi vagy előző
szakmai tevékenységemről.

Egyszerű kifejezésekkel tudok beszélni
élményekről, eseményekről, álmaimról,
reményeimről és céljaimról. Röviden is
meg tudom magyarázni, indokolni
véleményemet és terveimet.

Világosan és kellő részletességgel
fejezem ki magam számos,
érdeklődési körömbe tartozó témában.
Ki tudom fejteni a véleményemet
valamely aktuális témáról úgy, hogy
részletezem a különböző lehetőségek
előnyeit és hátrányait.

Világosan és részletesen tudok leírni
bonyolult dolgokat úgy, hogy más
kapcsolódó témaköröket is bevonok,
egyes elemeket részletezek, és
mondanivalómat megfelelően fejezem
be.

Világosan és folyamatosan, stílusomat
a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek
ki bármit, előadásomat logikusan
szerkesztem meg; segítem a hallgatót
abban, hogy a lényeges pontokat
kiragadja és megjegyezze.

Tudok képeslapra rövid és egyszerű
(például nyaralási) üdvözletet írni. Ki
tudom tölteni egyszerű nyomtatványon
a személyi adataimra vonatkozó
részeket, például a szállodai
bejelentőlapon a nevemet, az
állampolgárságomat és a címemet.

Tudok rövid, egyszerű jegyzetet,
üzenetet, vagy magánjellegű, például
köszönőlevelet írni.

Egyszerű, folyamatos szövegeket tudok
alkotni olyan témákban, amelyeket
ismerek, vagy érdeklődési körömbe
tartoznak. Élményeimről és
benyomásaimról magánleveleket tudok
írni.

Világos és részletes szövegeket tudok
alkotni az érdeklődési körömbe tartozó
számos témáról. Tudok olyan
dolgozatot vagy beszámolót írni, amely
tájékoztat, érveket és ellenérveket
sorakoztat fel valamiről. Levélben rá
tudok világítani arra, hogy milyen
jelentőséget tulajdonítok az
eseményeknek, élményeknek.

Képes vagyok arra, hogy
álláspontomat világos, jól szerkesztett
szövegben fogalmazzam meg.
Levélben, dolgozatban, beszámolóban
úgy tudok összetett témákról írni, hogy
a fontosnak tartott dolgokat kiemelem.
Stílusomat az olvasóhoz tudom
igazítani.

Tudok világos, gördülékeny, a
körülményekhez stílusában illeszkedő
szöveget írni. Meg tudok fogalmazni
olyan bonyolult levelet, beszámolót és
cikket, amelynek jó tagolása segíti az
olvasót abban, hogy a lényeges
pontokat kiragadja és megjegyezze.
Össze tudok foglalni szakmai és
irodalmi műveket, tudok róluk kritikai
elemzést írni.
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Digitális készségek - Önértékelő táblázat
Alapszintű felhasználó

Tartalom létrehozása

Biztonság

Problémamegoldás

Mesterszintű felhasználó

Tudok információt keresni online kereső használatával.
Tudom, hogy nem minden internetes tartalom megbízható.
Tudok fájlokat/tartalmakat menteni, vagy tárolni (pl.szöveg, képek, zene,
viedók, weboldalak), és újra megnyitni őket.

Különböző keresőket tudok használni a megfelelő információ megtalálása
érdekében. Keresésnél szűrőket is tudok alkalmazni (pl. csak kép-, videóvagy térképes találatok).
Összehasonlítom a különböző forrásokat, hogy felmérjem a talált információ
megbízhatóságát.
Fájlokba és mappákba csoportosítom az információkat, hogy utána
könnyebben elérjem. Biztonsági másolatot készítek a lementett fájlokról és
információkról.

Képes vagyok haladó szintű keresési stratégiákat alkalmazni (pl. keresési
üzemeltetők? Szerverek?), hogy megbízható információt találjak az
interneten. Tudok internetes feed-eket használni (mint az RSS), hogy
naprakész legyek a számomra érdekes tartalmakból.
Számos aspektusból fel tudom mérni az adott információ megbízhatóságát és
érvényességét. Ismerem a információkeresés, -tárolás és -előhívás új
módjait.
El tudom menteni különböző formátumokban az interneten talált
információkat. Tudok felhőszolgáltatást használni.

Tudok kommunikálni másokkal mobiltelefon, azonnali üzenetküldő
szolgáltatás, VOIP (pl. Skype), email vagy chat alapfunkciók használatával
(pl. hangüzenet, SMS, e-mail küldés és fogadás, szöveges üzenetváltás).
Tudok fájlokat és tartalmakat megosztani egyszerű eszközök használatával.
Tudom, hogy különböző szolgáltatásokat vehetek igénybe interneten
keresztül (pl. hivatalos ügyintézés, banki és egészségügyi szolgáltatások).
Ismerek közösségi oldalakat és online együttműködési eszközöket.
Tudatában vagyok annak, hogy digitális eszközök használatakor bizonyos
kommunikációs szabályokat be kell tartani (pl. hozzászólás, személyes
információ megosztása esetén).

Számos kommunikációs eszköz haladó szintű funkcióját tudom használni (pl.
azonnali üzenetküldő szolgáltatás, VOIP és fájlmegosztás).
Tudok csoportmunka eszközöket használni, például olyan megosztott
dokumentumokkal/fájlokkal dolgozni, amelyeket más hozott létre.
Tudok néhány online szolgáltatási funkciót használni (pl. közszolgáltatások,
internetbank, online vásárlás).
Információt továbbítok vagy osztok meg online másokkal (pl. közösségi média
eszközökkel vagy online közösségekben). Ismerem és használom az online
kommunikáció szabályait ("netikett").

Sokféle kommunikációs eszközt használok aktívan (e-mail, chat, SMS,
azonnali üzenetváltás, blogok, mikroblogok, közösségi oldalak) online
kapcsolattartásra.
Képes vagyok létrehozni és kezelni csoportmunka eszközöket (pl.
elektronikus naptár, projektkezelő rendszerek, online ellenőrző rendszerek,
online táblázatkezelők).
Online felületek aktív felhasználója vagyok, és számos online szolgáltatást
használok (pl. közszolgáltatások, internetbank, online vásárlás).
Tudom használni különböző kommunikációs eszközök haladó szintű funkcióit
(pl. videókonferencia, adatmegosztás, alkalmazásmegosztás).

Létre tudok hozni egyszerű digitális tartalmat (pl. szöveg, táblázat, képek,
hangfájlok) legalább egyféle formátumban, digitális eszközök használatával.
Alapszinten tudok mások által létrehozott tartalmat szerkeszteni.
Tudom, hogy egyes tartalmak szerzői jogvédelem alatt állhatnak.
Az általam használt szoftverekhez és alkalmazásokhoz kapcsolódó egyszerű
funkciókat és beállításokat tudom alkalmazni és módosítani (pl.
alapértemezett beállítások megváltoztatása)

Létre tudok hozni összetett digitális tartalmat különböző formátumokban (pl.
szöveg, táblázatok, képek, hangfájlok). Különböző eszközöket/szerkesztőket
tudok használni honlap vagy blog létrehozására sablonok segítségével (pl.
WordPress).
Tudok alapszintű formázást készíteni az általam vagy mások által létrehozott
tartalmakhoz. (pl. lábjegyzetek, táblázatok beillesztése).
Tudom, hogyan kell hivatkozni és felhasználni a szerzői jogvédelem alatt álló
anyagokat.
Ismerem egy programozási nyelv alapjait.

Létre tudok hozni vagy módosítani összetett multimédia tartalmat különböző
formátumokban, különböző digitális felületetek, eszközök segítségével. Létre
tudok hozni honlapot programozási nyelv használatával.
Képes vagyok különböző eszközök haladó szintű formázási funkcióit
használni (pl. körlevél, különböző formátumú dokumentumok egyesítése,
haladó szintű formátumok használata, makrók).
Tudom, hogyan kell a licenszeket és szerzői jogokat kezelni.
Számos programozási nyelvet tudok használni. Tudom, hogyan kell
számítógépes eszközökkel adatbázisokat tervezni, létrehozni és módosítani.

Alapfunkciókat tudok használni az eszközeim védelme érdekében (pl.
antivírus programok, jelszavak használata). Tudom, hogy nem minden online
információ megbízható.
Tudatában vagyok annak, hogy a személyes adataimat (felhasználónév és
jelszó) ellophatják. Tudom, hogy online nem szabad megadnom személyes
információt.
Tudom, hogy a digitális technológia túlzott használata rossz hatással lehet az
egészségemre.
Alapszintű intézkedéseket teszek az energiatakarékosságért.

Biztonsági programokat telepítettem az eszköz(ök)re, melye(ke)t
internethozzáféréshez használok (pl. antivírus program, tűzfal).
Rendszeresen futtatom és frissítem ezeket a programokat.
Különböző jelszavakat használok a különböző eszközökhöz és digitális
szolgáltatásokhoz való hozzáférésnél, és rendszeresen módosítom őket.
Felismerem azokat a honlapokat, vagy e-maileket, amik becsaphatnak.
Felismerem az adathalász e-maileket.
Ki tudom alakítani saját online profilomat, és figyelemmel követem a digitális
lábnyomomat.
Értem a digitális technológia használatával kapcsolatos egészségügyi
kockázati összefüggéseket (pl. ergonómia, függőség kialakulásának
veszélye).
Tisztában vagyok a technológia környezetre gyakorolt pozitív és negatív
hatásaival.

Rendszeresen ellenőrzöm a biztonsági beállításokat és az általam használt
ezközöket és/vagy alkalmazásokat.
Tudom, hogy mit kell tennem, ha a számítógépemet megfertőzi egy vírus.
Tudom konfigurálni vagy módosítani a digitális eszközeim tűzfal- és
biztonsági beállításait.
Tudom, hogyan kell e-maileket vagy fájlokat titkosítani. Tudok szűrőket
beállítani, hogy a levélszemetet kiválogassák.
Ésszerűen használom az információs-kommunikációs technológiát a fizikális
és pszichés egészségügyi problémák elkerülése érdekében.
Tisztában vagyok a digitális technológiák mindennapi életre, online
fogyasztásra és környezetre gyakorolt hatásával.

Megtalálom a szükséges segítséget, ha egy technikai probléma történik, vagy
egy új eszközt, programot vagy alkalmazást használok.
Tudom, hogyan kell megoldani néhány egyszerű problémát (pl. program
bezárása, számítógép újraindítása, program újratelepítése vagy frissítése,
internetkapcsolat ellenőrzése).
Tudom, hogy digitális eszközök segítségemre lehetnek
problémamegoldásban. Azzal is tisztában vagyok, hogy vannak korlátaik.
Amikor technológiai vagy nem technológiai problémába ütközöm, a
megoldásukra tudom használni az általam ismert eszközöket.
Tudatában vagyok annak, hogy rendszeresen, újra és újra naprakésszé kell
tenni a digitális készségeimet.

A legtöbb, digitális technológiák használatakor gyakran előforduló problémát
meg tudom oldani.
Képes vagyok digitális technológiákat használni, hogy (nem-technikai)
problémákat oldjak meg. Ki tudok választani egy olyan digitális eszközt,
amely megfelel a szükségleteimnek, és fel tudom mérni a hatékonyságát.
A programok vagy eszközök beállításainak és opcióinak áttekintésével képes
vagyok technológiai prolémákat megoldani.
Renszeresen frissítem a digitális készségeimet. Tisztában vagyok a
korlátaimmal, és igyekszem javítani a hiányosságaimon.

Majdnem az összes, digitális technológia használatakor felmerülő problémát
meg tudom oldani.
Ki tudom választani a megfelelő eszközt, alkalmazást, szoftvert vagy
szolgáltatást a (nem technikai) problémák megoldására.
Ismerem az új technológiai fejlesztéseket. Értem az új eszközök működését.
Rendszeresen fejlesztem digitális készségeimet.

Információ-feldolgozása

Kommunikáció

Önálló felhasználó
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