Oferta Szkolenia
Zoom, Microsoft Teamswspółczesne narzędzia do współpracy.

Instytut Rozwoju Personalnego Ganesa Ewa Dąbrowska
Ul. Matejki 11/4-6, 80-232 Gdańsk tel. 58 719 60 25 biuro@ganesa.pl

Szanowni Państwo
Przedstawiamy ofertę szkolenia skierowaną dla pracowników utrzymujących zdalny kontakt z
klientami.

Cel szkolenia:
Poznanie najważniejszych funkcji narzędzi Microsoft Zoom, Teams ich możliwości oraz
głównych opcji bezpieczeństwa. Dzięki szkoleniu
uczestnicy posiądą wiedzę jak
z łatwością prowadzić zdalne spotkania, konferencje, szkolenia oraz usprawnić jakość
pracy zdalnej i komunikację w zespole.

Program szkolenia
DZIEŃ 1
ZOOM od podstaw do poziomu zaawansowanego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informacje o programie ZOOM (wersje)
pobieranie, instalowanie i rejestracja
edycja profilu
bezpieczeństwo spotkań
organizacja spotkań
dołączenie, opuszczenie spotkania
ustawienia audio i video
udostępnianie zasobów
adnotacje
pokoje spotkań
zarządzanie aktywnością uczestników
wyróżnianie uczestników
zapisywanie czatu, odzyskiwanie utraconego okna

Microsoft Teams podstawy:
•
•
•
•
•

wprowadzenie, informacje o platformie
wdrożenie i instalacja
rejestracja użytkowników
konfigurowanie
zarządzanie kanałami
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•
•
•
•
•
•

OneDrive-dysk w chmurze
OneNote- Notebook
planowanie spotkań
czat
tworzenie materiałów
udostępnianie i znajdowanie plików

Czas trwania szkolenia 1dzień – 8 godzin zajęć dydaktycznych

Kadra trenerska
Andrzej Iskrzycki
Doświadczenie zawodowe:
Główny specjalista ds. edukacji zdalnej (Teams, Classroom) w Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Trener w zakresie nowoczesnych technologii w edukacji; Certified Microsoft Innovative
Educator; grafik-projektant; webdesigner; wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Zarządzanie Oświatą Manager Oświaty w zakresie
Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych; trener Microsoft (Certified Microsoft
Innovative Educator).
Entuzjasta gamifikacji i stosowania gier w nauczaniu; grafik-projektant; webdesigner.
Ponad 100 szkoleń zrealizowanych tylko w roku 2020 z powyższej tematyki - głównie
zagadnienia edukacji- pracy zdalnej, ponad 15 lat doświadczenia w nauczaniu dorosłych.

Cena, miejsce, termin szkolenia
Cena: 210,- zł/os.
Miejsce: on-line aplikacja Zoom
Termin szkolenia: 29.09.2021r.
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Wymagania dla uczestnika
Po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych, prześlemy Państwu na podany
adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
Na 3 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo maila z materiałami szkoleniowymi w wersji
elektronicznej i dane dostępowe do platformy szkoleniowej.
W dniu szkolenia, najpóźniej 5 minut przed jego rozpoczęciem, należy zalogować się do
systemu na podstawie wcześniej otrzymanych informacji. W trakcie szkolenia istnieje
możliwość zadawania pytań na czacie. Podczas sesji prowadzący odpowie na możliwie
największą ilość pytań.

Na cenę szkolenia składają się również:
Wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonego trenera oraz materiały
dydaktyczne (skrypty, prezentacje przygotowane przez trenera) w wersji elektronicznej oraz
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

INFORMACJE DODATKOWE O SZKOLENIU
1. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodne
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
W przypadku jakichkolwiek
pytań pozostaje do Państwa
dyspozycji:

Katarzyna Burdzik
Kom. 666 357 213
Tel. 58 719 60 25
kburdzik@ganesa.pl

Katarzyna Piękna
Kom. 606 848 049
Tel. 58 719 60 25
kpiekna@ganesa.pl
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