Kurzy e-komunikace a základy práce na PC při hledání
zaměstnání
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. s partnery projektu
Vás zve k účasti v kurzu
Forma:

prezenční

Místo konání:

Vzdělávací místnost MAS – MěÚ Netolice, Mírové náměstí 208, 2. patro

Datum:

29. a 30. září 2014

Čas:

od 8:30 do 14:30 hodin

Rozsah kurzu:

12 hodin (2 výukové dny)

Stručná charakteristika kurzu
Jedná se o prezenční výukový kurz, vzdělávání bude organizováno ve skupině 5-ti až 12-ti
lidí. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení.
Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory a studijní materiály jsou hrazeny z
projektu. Vzdělávacích činnosti budou realizovány pro jednotlivce z cílových skupin Rodiče
s dětmi, Potencionální/budoucí rodiče, Rodiče samoživitelé/samoživitelky, Osoby pečující o
závislého člena rodiny, Osoby pečující o osobu blízkou, Dlouhodobě nezaměstnané ženy
(jedná se o ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců), Fyzické osoby starší 50 let, Uchazečky
o zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením a Muži v obdobné situaci jako ženy s
malými dětmi.
Obsah kurzu








zahájení, sjednocení znalostí
vyhledávání informací na internetu a jejich základní zpracování
zálohování a ochrana dat
ochrana PC
vyhledávání nabídek práce, pracovní portály, sestavení pracovního inzerátu
formy celoživotního vzdělávání, e-learning
základy finanční gramotnosti a jejich využití v běžném životě

Cíle kurzu vedeného odbornými lektory firmy GLOBIS spol. s.r.o.
Účastníci kurzů získají základní uživatelské dovednosti ovládání PC a práce s internetem
za účelem vyhledávání informací (PC gramotnost) o nabídkách práce a schopností zadávat
vlastní data do burzy práce (sestavení pracovního inzerátu), schopnost vyhledávat vhodné
vzdělávací programy. Základy finanční gramotnosti.
Počet účastníků kurzu je omezený, v případě zájmu vyplňte následující registrační
formulář a zašlete na e-mail: leader@netolice.cz (Organizační záležitosti
zajišťuje: Ing. Kolář, MAS Blanský les - Netolicko).
Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132
je realizován O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“
a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká republika
www.portalprace-jiznicechy.cz

Kurzy e-komunikace a základy práce na PC při hledání
zaměstnání

Zájemce o účast na kurzu - registrační formulář (návratka):

Jméno, příjmení, titul.: ……………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště: ….................................................................................................
Kontaktní telefon účastníka: ……………………………………………………………………………....
Kontaktní e-mail účastníka: ………..……………………………………………………………………...
(mailem bude zájemci zaslán před zahájením vzdělávacího kurzu dotazník k ověření motivace účastníka)

Dne: …………………………………………………….

Podpis: ……………………………………………………
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