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Adószám: 1312-5354-1-11
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INGYENES 35+35 ÓRÁS SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANFOLYAM
Kik vehetnek részt a képzéseken: 16 és 65 év közötti magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek, akik jelenleg nem állnak iskolával tanulói, hallgatói jogviszonyban, illetve jelenleg nem
vesznek részt hasonló képzésben (a nyugdíjasok is jelentkezhetnek)
Azok is jelentkezhetnek akik félnek a számítógépektől!
Hogyan lehet jelentkezni:
A jelentkezési lapot kitölteni és eljuttatni az alábbi címre emailben, postán vagy bevinni a Táncsics
Gimnáziumba!
NIFE Oktatási és Szolgáltató Kft-nél:
Telefon: 20-355-8642
Email-cím: nickf@nickf.hu
Nick Ferenc Facebook oldalán (Komárom)
Mit tanulnak a tanfolyamokon?
hogyan használjuk az okostelefont, a számítógépet,
hogyan mentsünk le telefonról képeket,
hogyan térjünk át elektronikus levelezésre,
hogyan telefonáljunk a számítógépről,
hogyan állítsuk be a Facebook fiókot,
hogyan utaljunk pénzt a számítógépen,
hogyan intézzük az ügyeinket otthonról,
hogyan kell írni egy egyszerű hivatalos levelet,
pedagógusoknak segítség a portfólió elkészítésében és a kötelező 120 órás továbbképzés megszerzésében (ez azonban 7.500 Ft)
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Ingyenes számítógépes alapszintű tanfolyam indul
Kisbéren a gimnáziumban
Jelentkezési lap
Választott tanfolyam neve:
A tanfolyam ideje:

1. IKER 1.
2. IKER 2.
kedd-csütörtök 5-től 8-ig, csoportlétszám: 15 fő

Személyi adatok (Kérjük, nyomtatott nagybetűvel töltse ki!)
Név
Születési név
Anyja születési neve
Születési hely és idő
Személyi igazolvány sz.
Telefonszám
Állampolgárság**
Állandó lakcím
Tartózkodási hely
TAJ szám

Kér-e előzetes tudásszint felmérést (nem , igen, kérem aláhúzni)
Legmagasabb iskolai végzettség (Kérjük, tegyen x-et a megfelelő négyzetbe!)
 8 évfolyamnál kevesebb
 Szakközépiskola 12 évfolyam
 8 évfolyam (általános iskola)
 Gimnázium 12 évfolyam
 Befejezett 10 évfolyam
 Szakközépiskolai érettségi
 Szakiskola
 Gimnáziumi érettségi
 Speciális szakmunkásképző
 Technikum
 Szakmunkásképző
 Felsőfokú
Szakképzettségem: .................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap benyújtása nem jelenti a képzésre történő automatikus
felvételt! A vállalkozás a jelentkezői létszám és a szabad keretszámok együttes figyelembevételével
dönt a jelentkező felvételéről, lehetőség szerint a jelentkezés sorrendjében.
Kijelentem, hogy adataim a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Képző intézmény a képzéssel kapcsolatban nyilvántartsa és kezelje.
Dátum:
.........................................................
Jelentkező aláírása

