Curs de perfectionare: “ COMPETENTE COMUNE-COMPETENTE INFORMATICE “

Cursul corespunde cerintelor actuale de pe piata muncii, lectorii nostri au experienta in domeniu,
aptitudini pedagogice si acorda atentia necesara fiecarui cursant in parte, iar tematica dezbatuta la curs
este in conformitate cu standardul de formare profesionala.

Descrierea ocupatiei
Parlamentul European si Consiliul Europei au adoptat la data de 18 decembrie 2006
Recomandarea cu privire la competentele cheie pentru invatarea de-a lungul intregii vieti,
recomandare care constituie cadrul de referinta european in domeniu. Aceste competente cheie au fost
recunoscute si in Romania de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, care a aprobat ”Lista de
competente cheie, comune mai multor ocupatii” care include si competentele informatice.
Competentele informatice implica utilizarea critica si sigura a tehnologiilor societatii informationale in
timpul orelor de program, in timpul liber si pentru a comunica. Acestea sunt fixate prin competente de
baza in TIC : folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezentare si
schimb de informatii, comunicare si participare la retele de colaborare prin intermediul internetului.
Cursul vine in intampinarea persoanelor care doresc sa-si dezvolte competentele de utilizare a PCului si sa inteleaga oportunitatile si riscurile potentiale ale Internetului si ale comunicarii prin mijloace
electronice, in scopul eficientizarii activitatii profesionale si a comunicarii, la locul de munca, in timpul
liber, la schimbul de informatii si retele de colaborare, invatare si cercetare. Obiectivul cursului este ca
participantii sa inteleaga faptul ca tehnologia societatii informationale poate sa sprijine creativitatea si
inovatia si sa fie atenti la problematica referitoare la validitatea si credibilitatea informatiei disponibile
si a principiilor legale si etice implicate in folosirea interactiva a tehnologiei societatii informationale.
 Avantajele participarii la curs
 Cursul este sustinut de specialisti in domeniul Tehnologiei Informatiei cu experienta in sustinerea

si examinarea ECDL, facand astfel posibila insusirea cat mai completa a cunostintelor
 cursul este acreditat, diploma fiind recunoscuta la nivel national si al Uniunii Europene (dupa

traducere si apostilare)
 programul cursului este flexibil, fiind stabilit in functie de disponibilitatea participantilor
 participantii primesc gratuit suportul de curs in format electronic
 participantii primesc gratuit slide-urile prezentate la curs
 participantii primesc gratuit documentele de lucru pentru exercitiile desfasurate pe perioada
cursului
 posibilitatea de a achita in rate contravaloarea cursului
 Competentele dobândite de cursanti în urma absolvirii cursului:
- întelegerea termenilor de hardware si software
- notiuni generale despre Internet
- folosirea motoarele de căutare
- salvarea informatiilor
- crearea de documente Microsoft Word

- formatarea si imprimarea continutului unui document Word
- lucrarea cu poze, obiecte si tabele
- realizarea operatiilor de bază cu datele dintr-o foaie Excel
- realizarea calculelor pe baza unor formule folosind functii Excel
- realizarea graficelor pe baza datelor disponibile
- printarea continutului stabilind înainte o serie de atribute specifice imprimării
- stabilirea efectelor animate asupra continutului unei prezentări
- trimitere/primire email-uri
- gestionare folder-ul Inbox, liste de contacte, sarcini de lucru si întâlniri online


Durata cursului: 60 de ore

