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

EUPA_LO_037_M_040
2.9 ICT zručnosti
2.9.5 Emaily
LO037: Dokáže používať softvérové nástroje a techniky elektronickej
pošty pri tvorbe a posielaní správ, efektívne a bezpečne spravovať
prichádzajúce správy v súlade s požiadavkami kancelárie.
Email
Po dokončení tohto stretnutia, budú účastníci schopní:
1. Odoslať jednoduchý email
2. Používať Instant messaging
3. Používať programy sociálnych sietí
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
Požiadajte účastníkov, aby si navzájom poslali emaily s použitím
možností CC a BCC.
Kroky pre vytvorenie a odoslanie emailu:
Vľavo hore kliknite na Nový, otvorí sa nové okno, v ktorom môžete
vytvoriť a poslať novú správu. Pre…: Vložte adresu recipienta. CC ...
(carbon copy): Vložte adresy ľudí, ktorí majú dostať kópie správy
Predmet: Napíšte subjekt svojej správy.
Ak chcete poslať email viacerým ľuďom, adresy musia by oddelené
bodkočiarkou, napr. eu@mmclearningsolutions.com;
accounts@editc.com;
Keď chcete poslať prílohu, ktorá je uložená na disku, kliknite na ikonu
príloha.
Tlačidlo Odoslať použite na konci, keď je správa napísaná.
Pre skontrolovanie, či vám prišla nová správa použite tlačidlo
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Cvičenie sprevádza
Riešenie
Iné komentáre pre trénera

Prijať/odoslať. Nové správy sú doručované do priečinka Doručená
pošta.
Keď ste dostali prílohu, dvojklik na jej názov pri ikone príloha vám
umožní jej otvorenie a uloženie v počítači.
V prípade, že účastníci nemajú vlastnú emailovú adresu, pomôžte im
ju vytvoriť.
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