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MEGHÍVÓ 

„Digitalizáció a mindennapok szolgálatában” 

DIGITÁLIS ESZKÖZÖK – DIGITÁLIS TUDÁS – DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK 

Mindennapi életünket egyre szorosabban szövik át a digitális megoldások, a technikai fejlődés megállíthatatlan. A 

digitalizáció kínálta lehetőségek könnyíthetnek mindennapjainkon, és támogathatnak bennünket fontos 

tevékenységekben (pl: munkahelykeresés, munkavégzés, utazás, vásárlás, ügyek intézése vagy akár beteg 

hozzátartozó gondozása). Érdekünkben áll, hogy tájékozottak legyünk a digitális technológiák által nyújtotta 

lehetőségekről! 

 

A Modus Alapítvány meghívja Önt a „Digitális nyílt napra”, amely során szakemberek tolmácsolják a legfontosabb 

információkat az alábbi kérdésekben: 

- Melyek az Alapvető digitális eszközök, hogyan és mire használhatjuk azokat? 

- magyarország.hu bemutatása. 

- Egészséges életmód és aktív idősödés digitális támogatása. 

- Mit kell tudnunk az Alzheimer-kórról és a demenciákról? Gondozást, ápolást támogató digitális eszközök. 

 

A program keretében várjuk azokat az érdeklődőket: 

- akik még nem ismerik, de szeretnék megismerni a digitális eszközöket és szolgáltatásokat; 

- akik szeretnének ismereteket kapni a digitális tanulás lehetőségeiről 

- akik időseket, betegeket gondoznak otthon (pl: demencia, Alzheimer-kór) 

- akik szeretnék megismerni az ápolást támogató digitális jóléti eszközöket 

 

Előadók, tanácsadók: 

- Cserbán Józsefné szociálpolitikus 

- Fehér Katalin digitális fejlesztő 

- Szabó Zoltán digitális fejlesztő 

 

A részvétel ingyenes! Büféellátást biztosítunk! 

 

Helyszín: Általános Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 4517 GÉGÉNY, Rákóczi u. 42. 

Időpont: 2018. november 21. (szerda) 10.00 órától 

 

Alapítványunk tevékenységéről részletesebben a www.modus.hu; honlapunkon illetve a modus.alapitvany facebook 

oldalunkon tájékozódhat. 
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A GINOP-3.3.3-17- „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét 

megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával" 

   
JELENLÉTI ÍV 

 

 

 

Alapadatok 

Pályázati azonosítója: GINOP 3.3.3.-17-2017-00063 
 

Az esemény/ rendezvény megnevezése: Digitális nyílt nap helyszíni kitelepüléssel és nem formális oktatási program 
 

Az esemény/ rendezvény témája: Digitalizáció a mindennapok szolgálatában 
 

Az esemény/rendezvény helyszíne: Általános Iskolai és Közművelődési Könyvtár - 4517 GÉGÉNY, Rákóczi u. 42. 
 

Az esemény/ rendezvény dátuma: 2018. november 21. (szerda) 10.00 órától 
 







1. Digitális nyílt nap helyszíni kitelepüléssel és nem formális oktatási program -
GÉGÉNY, 2018.11.21.




