Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty
usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Podstawy obsługi komputera i
Internetu
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/24/9013/461291

Cena netto

300,00 zł

Cena brutto

300,00 zł

Cena netto za godzinę

18,75 zł

Cena brutto za
godzinę

18,75

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-20

Termin zakończenia
usługi

2020-02-29

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-25

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-30

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

język niemiecki dla początkujących 128
godz., język angielski dla
średniozaawansowanych 128 godz.,
obsługa komputera w środowisku
Windows 88 godz., pracownik obsługi
hotelu recepcjonista 144 godz.,
kosmetyczka 232 godz., profesjonalny
sprzedawca 110 godz., administrator sieci
komputerowych 72 godz., język angielski
dla początkujących z obsługą programów
komputerowych 152 godz.

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Kielcach

Osoba do kontaktu

Anna Łabuz

E-mail

opatow@zdz.kielce.pl

Telefon

15 86 84 156

Cel usługi
Cel edukacyjny
nabycie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Lp.

Temat

Liczba godz.

1.

Budowa komputera. Podłączanie elementów zestawu

2

2.

Obsługa i konfiguracja systemu Windows 10

3

3.

Obsługa edytora tekstu Microsoft Word

4

4.

Obsługa arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

4

5.

Obsługa i wykorzystanie sieci Internet

3

Razem:

16

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej obsługi komputera, w tym z
zakresu obsługi programu WORD, obsługi arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji,
poruszania się po Internecie.

Grupa docelowa
Osoby pragnące nabyć umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym, a w szczególności z
zakresu obsługi programu WORD, obsługi arkusza kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji,
poruszania się po Internecie

Materiały dydaktyczne
Materiały piśmiennicze (zeszyt, długopis)

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Adres:
Ćmielowska 4/27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

