PARTNERSTVO PRE ROZVOJ REGIÓNU SPIŠ
PONÚKA
V rámci projektu RE-PAS
rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie

V kurze

Rozvoj počítačových zručností pre začiatočníkov.
Obsahom kurzu je:

Názov odbornej témy

Počet hodín

MS WORD

spustenie programu Word, vytvorenie dokumentu, používanie panelov nástrojov, + nácvik
formátovanie písma, kontrola pravopisu, formátovanie odseku, + nácvik
štýly, nový štýl odsekov, + nácvik
obchodné listy, šablóny, používanie predefinovaných šablón, + nácvik
úprava textu do stĺpcov, vkladanie objektov, + nácvik.

MS EXCEL

30 hod

30 hod

spustenie programu Excel, práca s tabuľkou, vkladanie údajov do tabuľky, oprava nesprávnych
údajov, kopírovanie a presun, + nácvik
uloženie otvorenej tabuľky, formátovanie buniek, + nácvik
vytvorenie tabuľky výpočet v tabuľke, + nácvik
vzorce a funkcie, + nácvik

MS Windows

8 hod

predstavenie operačného systému, zapnutie počítača, práca s myšou, popis pracovnej plochy
práca s oknami, nastavenie pracovnej plochy, + nácvik; panel úloh nastavenie dátumu,
klávesnice, + nácvik
súbory a priečinky, vytvorenie nového priečinku, vytvorenie nového dokumentu (súboru)

INTERNET

12 hod

základné služby siete internet, e-mail, výhody a nevýhody, ochrana dát posielaných e-mailom
čítanie e-mailov, písanie e-mailov, + nácvik

SPOLU:

80 hod

Pred rekvalifikáciou:
• Uchádzač o zamestnanie si vyberie rekvalifikačný kurz, o ktorý má záujem. Nárok na príspevok na rekvalifikáciu má iba ten
uchádzač o zamestnanie, ktorý za posledných 5 rokov neabsolvoval cez úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzdelávanie s
tým istým alebo veľmi podobným zameraním, o ktoré má teraz záujem.
• Uchádzač o zamestnanie môže v procese výberu rekvalifikácie osloviť viacerých poskytovateľov rekvalifikácie a zistiť si
základné informácie o ponúkaných rekvalifikáciách...
• Následne si uchádzač o zamestnanie podá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je evidovaný,
požiadavku na vybranú rekvalifikáciu na predpísanom formulári, najneskôr však 14 kalendárnych dní pred začiatkom
požadovanej rekvalifikácie.

Bližšie informácie:

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš
Mgr. Dana Štrbianová, tel: 0905 584 362
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