Az ISZE és a Cool Oktatási Központ, Sugarfree KFT.

„ Szövegszerkesztés és táblázatkezelési ismeretek”
(Indítási engedély szám: OM274/241/2004)
elnevezéső felnıttképzési programot indít.
A képzés célja:
A résztvevık ismerjék meg a szövegszerkesztés, táblázatkezelés magasabb szintő lehetıségeit.
Tudjanak munkájukhoz esztétikus kiadványokat (hirdetmény, plakát, hivatalos dokumentumok,
brossúra, hosszabb szövegek, körlevelek…), nyilvántartásukhoz, statisztikájukhoz megfelelı táblázatot készíteni, azokban a megfelelı képleteket alkalmazni, diagramokat készíteni.
A tanfolyam elıadói:
Vida Attila
A jelentkezés feltétele:
Számítógép-kezelési, internet-használati és táblázatkezelési alapismeretek.
A jelentkezés módja:
Jelentkezni csak írásban lehet a kitöltött jelentkezési lap visszajuttatásával, melyeket a beérkezés
sorrendjében fogadunk el. A jelentkezési lap beérkezésérıl írásos visszaigazolást adunk, melyen
feltüntetjük a jelentkezés elfogadását vagy betelt létszám esetén a következı tanfolyam idıpontját.
A meghirdetett idıpont(ok):
2007. 08. 13 - tól 2007. 08. 24 - ig (H-P, 13-17 óráig)
A képzés összóraszáma: 60 óra
A tanfolyam díja: 34 000,- Ft
Egyéb költségek:
A tanfolyam díja nem tartalmazza a könyv (2 400 Ft) és az esetleges szállás, étkezés és utazás
felmerülı költségeit.
A képzés helyszíne(i):
Cool Oktatási Központ, Sugarfree Kft. 6722 Szeged, Gutenberg u 14. I.e. 2.(A Mars térhez közel, a
zsinagóga mellett.)

A továbbképzés teljesítésének követelményei:
Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 80% százaléka.
gyakorlatok során nyújtott megfelelı egyéni teljesítmény.
Ellenırzı feladat sikeres elvégzése. (Minimum 60%-os szintet kell elérni). Értékelés a mellékelt megoldó kulcs alapján.
Sikeres mestermunka elkészítése. (Egy óra segédanyagainak elkészítése, tanulói nyilvántartás.)
• Terjedelem: minimum 1 oldal (kevesebb nem fogadható el)
• A feladat helyes értelmezése
• Az eszközök szakszerő alkalmazása
• Strukturáltság, külalak
• összességében minimum 60%-ot kell elérni..
Sikertelen teljesítés, a programból való kimaradás, illetve visszalépés következményei:
A tanfolyam sikertelenségének jogkövetkezményeit a felnıttképzési szerzıdés szabályozza.
Sikertelenség a képzı hibájából:
• A képzı kijelenti, hogy csak azért vállal kötelezettséget, hogy az oktatást a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelıen, a szakma szabályai szerint szakképzett oktatók közremőködésével kifejti. A vizsga sikerét a képzı nem garantálja, ezzel
kapcsolatban felelısségét kizárja.
• Ha a szerzıdés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a képzı a felelıs (a számítógépes hálózat meghibásodása, szakképzett oktató hiánya stb.), akkor az intézmény felajánlhat egy másik, azonos tartalmú tanfolyamot a korábbi díjért vagy visszafizeti a már befizetett összeget.
Sikertelen teljesítés:
• Minimális részvétel, kimaradás:
- Hallgató hibájából történı 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a képzı követelheti a
tanfolyam teljes díjának megfizetését. A hallgató kérvényezheti a teszt és a gyakorlati
vizsga letételét.
- Hallgató önhibáján kívül 20%-ot meghaladó hiányzás esetén a képzı követelheti a tanfolyam teljes díjának megfizetését. A képzı felajánlhat részére egy azonos tartalmú tanfolyamot a korábbi díjért vagy a hallgató kérvényezheti a teszt és a gyakorlati vizsga letételét vagy a hallgató részarányosan visszakövetelheti a befizetett összeget.
• Eredménytelen teszt: A hallgató kérheti a teszt ingyenes megismétlését.
• Eredménytelen mestermunka: A képzı által megadott következı idıpontban a hallgató
kérheti a mestermunka megismétlését.
Visszalépés:
• Amennyiben a hallgató részvétele meghaladta a tanfolyam idejének 20%-át, a képzı követelheti a tanfolyam teljes díjának megfizetését. A képzı felajánlhat részére egy azonos
tartalmú tanfolyamot a korábban befizetett díjért.
• Amennyiben a hallgató részvétele nem haladta meg a tanfolyam idejének 20%-át, a képzı a teljes tanfolyami díjat visszafizeti. Ebben az esetben a hallgató köteles a kapott segédanyagokat a képzı számára visszaszolgáltatni. A képzı felajánlhat a hallgató részére
egy azonos tartalmú tanfolyamot a korábbi díjért.

