!!Bezpłatne kursy komputerowe!!
dla mieszkańców gminy Pleśna
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna organizuje III edycję szkoleń
komputerowych o tematyce:
1. Podstawy obsługi komputera oraz pierwsze kroki w sieci Internet (Kurs 1.)
2. Internet w zasięgu ręki (Kurs 2.)
Kurs 1. przeznaczony jest dla osób bez lub z niewielkim doświadczeniem w pracy
z komputerem. Głównymi celami szkolenia są: zapoznanie kursanta z funkcjonalnością
komputera, podstawami pracy w środowisku Windows XP oraz przekazanie elementarnych
umiejętności poruszania się w sieci Internet. Minimum niezbędnej teorii, zaś szeroka gama
ćwiczeń praktycznych to podstawowa zaleta kursu. Utworzone moduły lekcyjne obejmować
będą m.in.: operacje na plikach i folderach, korzystanie z prostych narzędzi
i programów Windows (typu: Notatnik, Paint, Windows Media Player), drukowanie
dokumentów i obrazów, prostą edycję tekstów, wyszukiwanie i otwieranie stron WWW,
zakładanie i korzystanie z poczty elektronicznej (e – mail).
Kurs 2. przeznaczony jest dla osób, które zdobyły już pewne doświadczenie w pracy
z komputerem (wymagana jest znajomość środowiska Windows, umiejętność
redagowania tekstów i operacji na plikach, folderach). Głównym założeniem szkolenia
jest zapoznanie kursantów z możliwościami Internetu. Szkolenie obejmie podstawy
poruszania się w sieci oraz bardziej zaawansowane metody pracy: m.im. korzystanie z poczty
elektronicznej, grup dyskusyjnych, komunikatorów internetowych, pobieranie darmowych
plików, zakupy przez Internet.
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia w Pleśnej – pracowni komputerowej
wyposażonej w 10 stanowisk roboczych + serwer (dolna sala budynku Centrum Kultury).

Zapisy od kwietnia w

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna lub pod
nr. tel. 600–756–970. Zapisów dokonuje pan Sebastian Smoleń. Ilość miejsc jest
ograniczona (10 osób na dany kurs). Prosimy o przestrzeganie terminu rekrutacji.
Wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Kursy rozpoczną się końcem kwietnia
lub początkiem maja i z pewnością odbywać się będą przez okres wakacji. Prosimy
o rozważne zgłoszenia. Szczegóły na temat rozpoczęcia kursów, ich programów i terminów
spotkań organizacyjnych pojawią się na stronie internetowej gminy www.plesna.pl oraz
w miesięczniku „Pogórze”.
Ponadto wszelkich informacji udziela pracownik Centrum Kształcenia w Pleśnej

!Serdecznie zapraszamy!

