«Beginning Excel»

Δευτέρα 17 & 24 Φεβρουαρίου 2019

Δομή του προγράμματος:

8 διδακτικές ώρες
17/02/2020 16:30 - 21:30
24/02/2020 16:30 - 18:00

1) Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρμογής
Υπολογιστικών Φύλλων
Διαχείριση βιβλίων εργασίας
Διαχείριση φύλλων εργασίας
Το περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής

Φροντιστήριο Σύγχρονο και Νούς,
Καποδιστρίου 1 (Τρίγωνη Πλατεία),
2ος όροφος
Ο ΣΘΕΒ διοργανώνει εργαστηριακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με θέμα τα υπολογιστικά φύλλα
excel - βασικό επίπεδο.
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να γνωρίσουν τα
στελέχη των επιχειρήσεων το περιβάλλον του
Microsoft Excel και τα νέα χαρακτηριστικά του
μέσω της πρακτικής εξάσκησης. Το excel είναι
από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές σε μια σύγχρονη
επιχείρηση και αποτελεί βασικό εργαλείο για την
καθημερινή εργασία.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη
οργανισμών και επιχειρήσεων, σε στελέχη
γραμματειακής υποστήριξης και όλες τις
κατηγορίες βοηθών διοίκησης. Επιπλέον,
απευθύνεται και σε ανεξάρτητους χρήστες που
επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Microsoft
Excel για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών
γραφείου.
Δηλώσεις συμμετοχής έως την
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.
Κόστος ανά άτομο:
Για τα μέλη του ΣΘΕΒ: 120€
Για τα μη μέλη του ΣΘΕΒ: 140€
Το κόστος του σεμιναρίου μπορεί να
καλυφθεί μέσω του ΛΑΕΚ 0,24% Έτους
2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
στον ΟΑΕΔ Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου
2020.

2) Επεξεργασία δεδομένων
Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο φύλλο
εργασίας
Διαχείριση Κελιών
3) Μορφοποίηση δεδομένων
Μορφοποίηση φύλλου εργασίας
Μορφοποίηση κελιών
4) Τύποι και συναρτήσεις
Αναφορές σε κελιά
Τύποι υπολογισμού που δεν καλούν συναρτήσεις
Τύποι υπολογισμού που χρησιμοποιούν
συναρτήσεις
5) Γραφήματα
Δημιουργία γραφημάτων
Τροποποίηση και μορφοποίηση γραφήματος
6) Εκτυπώσεις
Διαμόρφωση εκτύπωσης φύλλου εργασίας
Εκτύπωση
Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι έχουν
τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις για να λάβουν
επίσημη πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα.
Ειδική τιμή συμμετοχής στις εξετάσεις 15€/
εκπαιδευόμενο.
Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κος Φαρμάκης
Κωνσταντίνος. Διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία σε
θέματα ανάπτυξης λογισμικού, εφαρμογής της
πληροφορικής στην εκπαίδευση, σχεδιασμού
εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και προγραμμάτων,
καθώς και σχεδιασμού δικτυακών εφαρμογών στο
περιβάλλον του Internet.

