Zvýšováním digitální gramotnosti dospělých ke snížení rizika nezaměstnanosti

EducAdvice o.p.s.
Kurzy práce s počítačem ZDARMA
EducAdvice o.p.s. a Mateřské centrum EMMA z.s. Králíky
pro Vás pořádají bezplatný kurz pro zvýšení digitální gramotnosti dospělých s cílem snížit riziko
jejich nezaměstnanosti.

Přijďte se zdokonalit v práci s digitálními technologiemi
a naučit se něco nového.
Obsah kurzu:
Dopoledne
9:00 – 9:45
9:50 – 10:35
10:40 – 11:25
11:30 – 12:15
Odpoledne
14:00 – 14:45
14:50 – 15:35
15:40 – 16:25
16:30 – 17:15

Jak pracovat s počítačem a Internetem – efektivní vyhledávání informací
Základy práce s Wordem a Excelem – více než jen psací stroj a kalkulačka
Jak vyhledávat zaměstnání – portály pro vyhledávání pracovních příležitostí
Jak vytvořit vhodný životopis a motivační dopis
Jak pracovat s počítačem a Internetem – efektivní vyhledávání informací
Základy práce s Wordem a Excelem – více než jen psací stroj a kalkulačka
Jak vyhledávat zaměstnání – portály pro vyhledávání pracovních příležitostí
Jak vytvořit vhodný životopis a motivační dopis

Termín kurzu: 27.1.2020 9:00-12:15 a 14:00-17:15

Možnost v dopoledních i odpoledních hodinách. Kurz je v délce 4 x 45 minut. Můžete se zúčastnit
i jen části kurzu – vybraného tématu, které Vás zajímá. Každý z účastníků bude mít k dispozici náš
notebook s připojením k internetu.

Místo konání:

Mateřské centrum EMMA z.s., Velké náměstí 367, Králíky

Kde se přihlásit – hlaste se do 24.1.2020:

Ozvěte se nám na e-mail skoleni@educadvice.cz nebo volejte a pište na 730 158 538.
Počet míst je omezen.
Do emailové zprávy nebo SMS stačí uvést:
- jméno a příjmení + telefonní kontakt
- které téma Vás nejvíce zajímá
- kdy se zúčastníte - dopolední kurz nebo odpolední kurz
Pokud máte zájem o semináře v dalších termínech, napište nám také, ozveme se Vám s termíny.
Na setkání se těší
MC EMMA z.s. a EducAdvice o.p.s.

www.educadvice.cz

tel: 730 158 538

skoleni@educadvice.cz

