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

V kurze

Rozvoj počítačových zručností pre pokročilých.
Obsahom kurzu je:
Názov odbornej témy

Počet hodín
28 hod

MS WORD
Formát písma, formát odseku
Formátovanie dlhého dokumentu - štýly odsekov, obsah, odkazy (praktický príklad)
Stĺpce, tabelátory, číslovanie odsekov, odrážky, kopírovanie - Zápisnica (praktický príklad)
Vytvorenie tabuľky, formát tabuľky - ohraničenie a tieňovanie, autoformát
Vkladanie a editovanie automatizačných polí - dátum, suma,
Vkladanie obrázkov a objektov, tlač dokumentov, Práca so záhlavím a pätou dokumentu,
Automatizácia práce - automatické opravy, automatický text
Hromadná korešpondencia a jej použitie

MS EXCEL

28 hod

Popis, práca s dátumom, vzorec, funkcia
Tvorba tabuľky, Tvorba a formátovanie grafov - pokladničná kniha (praktický príklad )
Formátovanie tabuľky, nastavenie pred tlačou + tlač, kopírovanie hárkov
Tvorba databázovej tabuľky (praktický príklad), prepojenie s MS WORD
Tvorba funkcií, vyhľadávacie, matematické, štatistické, logické
Tvorba funkcií a kontingenčných tabuliek a ich použitie v praxi (praktické príklady)

MS WINDOWS

4 hod

Základy ovládania
Prieskumník - nastavenie, kopírovanie súborov, vytváranie priečinkov, práca s košom
Prispôsobenie plochy, Ovládací panel, tlačiarne, nastavenie myši a klávesnice

SPOLU

60 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
Business Center Poprad
Karpatská 3256/15
05801 Poprad

