Usługa - Kurs obsługi komputera- ECDL BASEKierunek Kariera
Kurs obsługi komputera- ECDL BASEKierunek Kariera

PLN

Numer usługi: 2020/10/23/12711/825862
Dostawca usług: Anna Pawlik Ingo
Miejsce usługi: Nowy Sącz
4.4/5 z 241 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

2 700,00 zł netto za
osobę
2 700,00 zł brutto za
osobę
60,00 zł netto za
osobogodzinę
60,00 zł brutto za
osobogodzinę

Status usługi: opublikowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Informatyka i telekomunikacja /
Administracja IT i systemy
komputerowe

Tak

od 02.06.2021
do 11.07.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

18+, Usługa adresowana również dla uczestników projektu "Kariera"
Szkolenie skierowane jest do osób które chcą nabyć umiejętności i efektywnie
wykorzystywać
komputer w swojej pracy oraz osób zainteresowanych zdobyciem
Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych w zakresie ECDL BASE .
Zajecia na kursie odbywaja się w kameralnych grupach, tj. 5-10 osob co
pozwala nam na indywidualny kontakt z każdym kursantem. Taka forma zajeć
jest najbardziej efektywna i w 100% przynosi zamierzone efekty.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

2

Data zakończenia rekrutacji:

26-05-2021

Liczba godzin usługi:

45

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi
Tematyka kursu jest zgodna ze standardami kursu ECDL BASE i obejmuje:
1. Moduł 1: Podstawy pracy z komputerem;
2. Moduł 2: Podstawy pracy w sieci;
3. Przetwarzanie tekstów;
4. Arkusze kalkulacyjne;
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć
Brak wyników.

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNIK:
uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi systemu operacyjnego;
zarządzania zasobami;
obsługą urządzeń peryferyjnych;
obsługą aplikacji biurowych i oprogramowania.
Po szkoleniu uczestnik rozwinie umiejętności jak oszczędzać czas poprzez dobry dobór rozwiązania danego zadania
wybierając właściwe narzędzie i program komputerowy, co pozwoli osiągnąć stosunkowo szybki właściwy efekt pracy.
Efekty uczenia się
Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji
komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego.
Zapoznanie uczestników z edytorem tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, formatowaniem,
Zapoznanie z podstawowymi funkcjami matematycznymi, statystycznymi, logicznymi,.
Zapoznanie z tworzeniem wykresów, diagramów, formatowaniem wykresów
Szczegółowe informacje o usłudze
Zapoznanie z możliwościami i korzystaniem z sieci informatycznych.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
potwierdzenie posiadanych kompetencji,
wzrost pozycji na rynku pracy,
większa pewność utrzymania zatrudnienia,
wzrost mobilności,
wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

2 700,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

2 700,00 zł

Koszt osobogodziny netto

60,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

60,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
Adres: 1 Maja 5: parter 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie Szczegóły miejsca realizacji usługi: 1 Maja 5 33-300 Nowy Sącz,
woj. małopolskie. Przed budyniem znajduje się parking.
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Wi-fi
Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Anna Ewa Pawlik
trener ICT, trener i egzaminator ECDL, ECCC.
20 lat doświadczenia w nauczaniu przedmiotów
informatycznych na różnych poziomach
edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Od 9 lat
prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla
różnych grup odbiorców, min. Dyrektorów szkół,
nauczycieli, urzędników państwowych,
uczestników projektów. Łącznie ponad 4000 tys.
zrealizowanych godzin.
Politechnika Warszawska Kierunek: informatyka
(studia podyplomowe) Wyższa Szkoła
Pedagogiczna Kierunek: wychowanie techniczne
Prowadzenie licznych szkoleń z zakresu ECDL
Base, ECDL Core, Office.

Kontakt

Jadwiga Kafel
email: biuro@ingo.edu.pl
tel: (+48) 694 372 065

Informacje dodatkowe
Warunki uczestnictwa
Wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera.
Informacje dodatkowe
Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług w ramach projektu "Kierunek Kariera".
Harmonogram będzie dopasowany do potrzeb klienta, zajęcia będą odbywać się w godzinach
popołudniowych oraz/lub w weekendy.
Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej http://www.ingo.edu.pl.
Ewaluacja: testy wiedzy Przed i Po szkoleniu.
Wsparcie i rozwój po szkoleniu: opieka trenera przez 1 miesiąc zakończeniu szkolenia, kontakt ze
społecznością.
Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, podręcznik, notatnik i
długopis.

