Číslo metodického nástroja
Názov a číslo pracovnej oblasti
Názov a číslo kapitoly
Názov a číslo výstupu
vzdelávania
Názov metodického nástroja
Cieľ metodického nástroja

Individuálne alebo skupinové
cvičenie
Typ metodického nástroja

Popis cvičenia

Cvičenie sprevádza
Riešenie
Iné komentáre pre trénera

EUPA_LO_033_M_036
2.9 ICT Zručnosti
2.9.1 2.9.1 Používanie textového editora pri vytváraní jednoduchých
bežných dokumentov
LO033: Dokáže bezpečne používať textový editor pri tvorbe
jednoduchých dokumentov, ktoré zodpovedajú požiadavkám
kancelárie
Vytváranie profesionálnych dokumentov
Po skončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Vytvoriť, formátovať, uložiť a tlačiť dokument
2. Vytvoriť a formátovať tabuľku.
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca
Súťaž
Časť A:
Účastníkom rozdáme nasledovný dokument, ktorý majú vytvoriť,
sformátovať a vtlačiť. Potom o majú zavrieť a znova otvoriť.
Časť B:
Účastníci majú vytvoriť dve tabuľky.
Dokument, ktorý majú účastníci zreprodukovať
Podľa priloženého vzoru
Tréner by mal dať pozor na detaily pri formátovaní

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Part A: Vytvorte nasledovný dkument

Meranie spokojnosti klienta – Teória a prax
Teória o zákazníckej spokojnosti

Vycentrované, Tučné, 16
bodov

Zákazník je spokojný, keď sú splnené jeho očakávania.

Pravé a ľavé
odsadenie 1, tučné,
kurzíva, zarovnané
do paragrafu,
dvojité riadkovanie

Zákazník je niekto, koho želania a potreby uspokojujeme za
niektorú z foriem platby. Môžu to byť peniaze, čas, goodwill
ale vždy je tu nejaká forma platby.
Zákazník je osoba, ktorá prišla so svojimi želaniami a
úlohou poskytovateľa firmy je ich splniť pre spokojnosť
oboch

strán.

Zákazník

je

žijúcou

súčasťou

obchodu.

Podnikateľ mu nerobí láskavosť tým, že ho obsluhuje, ale
práve zákazník mu robí láskavosť tým, že dáva príležitosť
poskytovateľovi služby.

Číslovanie

1) Zákazníci - najväčší kúpny potenciál.
2) Potenciálni zákazníci - stredný kúpny potenciál.
3) Eventuálni zákazníci - malý kúpny potenciál. časť

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Β: Vytvorte tabuľku

1. Vytvorte nasledovnú tabuľku
Kód tréningu

Popis tréningu

Trvanie

Cena

2309WINVISTA

Úvod do Windows Vista

12

69 €

1010WORD

Word 2003 pre Windows

24

109 €

2010ACCESS

Tvorba a použitie databáz

33

159 €

2. Naformátujte tabuľku tak, aby vyzerala nasledovne:

SEMINÁRE
Kód tréningu

Popis tréningu

Trvanie

Cena

2309WINVISTA

Úvod do Windows Vista

12

69 €

1010WORD

Word 2003 pre Windows

24

109 €

2010ACCESS

Tvorba a použitie databáz

33

159 €

Celková cena

337 €
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akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

