Fedezd fel a világhálót!
Facebookozás A-Z-ig (Gyakran változó témakör!)
Biztonságos használat
Facebook
Nyári, aktuális információk üdülőknek, kirándulóknak

Utazások, turisztikai tudnivalók, menetrendek, térképek,
útvonaltervezők

Könyvtár a zsebben

Megosztások, közzétételek veszélye

Egészségvédelem honlapjai időseknek

Közösségi média

Tanulás online - akár ingyen

Visszaélések, sérelmek kezelése

Rendőrségi javaslatok biztonságunk érdekében
Ezerarcú Youtube
Pinterest

Magyar Elektronikus Könyvtár

Letölthető e-könyvek pl. a C anadahun.com webhelyről

Kreatív kézműveskedés, csináld magad ötletek

Instagram

A világ sajtója együtt: allyoucanread.com

Wikipedia, az online enciklopédia

Online állami adatbázisokhoz való hozzáférés regisztrált
felhasználóknak

Vatera és Jófogás

Ablak a világra - médiaportálok, televízió és sajtószemle

Honlapok kismamáknak, szülőknek

Paypal

gasztronómia, receptek

Ali Express, Amazon

Vásárlás és eladás a neten

Biztonságos fizetési módok
Az online vásárláshoz fűződő jogok
Külföldön történő vásárlások és utazások panaszkezelése:
egy kitűnő app ehhez: EC C -Net Travel

Letöltések, feltöltések biztonsága
Netikett

A virtuális világ fontos kérdései
Visszaélések, sérelmek kezelése
Személyes jogaink és másokéi

gyógynövények termesztése

Állattartás, növénytermesztés

hobbiállatok tartása

Skype
Speciális növények, állatok tartása
Email

kommunikációs csatornák

Messenger

Meccsek, amelyeket a tévé sem közvetít
Viber

Sport

Sportklubok weboldalai,

Facebook
Kedvenc sportolóink rajongói oldalai

az Y és Z generáció bevonásával, a település
népszerűsítése érdekében

Digitális fotók a településről -

GINOP 3.3.1 KomáromEsztergom megyei
programok

Keresők alkalmazása, tematikus keresők

Önéletrajz sablonok, álláskereső portálok, feliratkozás
értesítésre Pl. Profession.hu, stb.

Álláskeresők online támogatása

Légy profi az álláskeresésben! Applikációk okostelefonhoz
MunkaÜGYES, C areerjet, Indeed Álláskereső, Álláskeresés,
Mobil Munka alkalmazások. (A MunkaÜGYES app bemutatja
a munkaszerződés legfontosabb rendelkezéseit, munkajogi
fogalmakat magyaráz meg, és hasznos tippeket kínál)
Eures portál - Munkavállalás az EU területén

okoseszközök használata
Bevásárlóközösségek
Jogszabályok a világhálón

Vállalkozás a neten
Ügyfélkapu, cégkapu - tudnivalók
Ne félj a kütyüktől! Mi mindenre használhatjuk őket?

Tabletsuli 1-2

Androidos gyorstalpaló
Pályázatok

Ablak a világra - sajtó applikációk tabletre és okostelefonra,
pl. PressReader, Újságosstand, stb.

TestŐr a zsebben - Mobilapplikációk az egészségünk
védelmében (Fitness appok, Lépésszámláló, Elsősegély,
Webbeteg, Laborom, Menta, stb.)

Nyelvtanulás tablet, okostelefon segítségével.

Áldás és átok - az okostelefon veszélyei

Kommunikációs technológiák, fájlok átvitele
sakkozás
szoliter kártyajátékok
Wifi

Bluetooth

NFC

Online és offline játékok

QR-kódok

Facebookos játékok
Mahjong
Puzzle

Sokféle online szolgáltatás jár együtt ezekkel a levelezésen
kívül (pl. felhő alapú tárhely, online szoftverek, online
szolgáltatások, YouTube, stb.)
Egyéb email fiókok regisztrálása

Regisztráció
Google-nál,
Microsoftnál

