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Pre vzdelávanie  občanov,  ktorí majú záujem kariérne rásť,  zlepšiť si  svoje jazykové a

počítačové zručnosti a sú v trvalom pracovnom pomere,  v rámci národného projektu ,Jvesŕrď/'
prcíc#  -vzc7e/cívo/.  scJ"  naša  škola  vďaka  Európskej  únie  a Úradu  práce  Košice  organi2uje
a ponúka BEZPLATNE tieto kurzy:

Jazykové kurzy:

1.    Základný kurz anglického jazyka
2.    Kurz anglického jazyka pre pokročilých
3.    Základný kurz nemeckého jazyka
4.    Kurz nemeckého jazyka pre pokľočilých

PC kurzy:

1.    Adaptačný kurz základných digitálnych zručností (kurz infiormatiky - základný)

Kurz je  určený  pre  tých,  ktorí majú záujem o nadobudnutie  základných digitálnych zručnosti
nevyhnutných pre prácu s výpočtovou technikou, čo je v súčasnosti základnou požiadavkou pre
obsadenie väčšiny pracovných pozíciĺ na trhu práce. Kurz je zároveň určený pre zamestnancov,
ktorí majú záujem o udržanie si pracovnej pozície pri neustále rastúcej digitalizáciĺ pracovných

procesov a s tým súvisiacou požiadavkou na rozvíjanie digitálnych zručnostĺ.

2.    Adaptačný kurz pokročilých digitálnych zručností (kurz inf;ormatiky ~ pokľočílý)

Aktuálna doba kladie zvýšené požiadavky na digitálne zručnosti u zamestnancov.  Kurz má za
cieľ rozšíriť tieto 2ručnosti a vedomosti v najfrekventovanejší oblastiach užívateľskej  IT praxe
s koncentráciou na potrebu rozširovania bezpečnosti vo  forme  efektívneho  manažmentu  rizík
v lT  oblasti.   Kurz  tvorí  nadstavbu  na  základne  digitálne  vedomosti  a zručnosti  využívané
v každodemej práci. Dynamika kurzu sa interaktívne prispôsobuje účastnĺkom s cieľom posilniť

jeho záujem o problematiku a zvýšiť efektivitu vzdelávania.



Kurzy  budú  realizované  priamo  v priestoroch  našej  školy,  ktorá  sídli  na  adrese  VŠBM,
Košťova  1,  04011  Košice. Na základe  vašej  žiadosti   je  možnosť realizovať kurzy jazykovej

prípravy aj priamo v priestoroch zákazníka, okrem PC kurzu, z dôvodu dostupnosti počítačov.

Vzdelávacie kurzy budú uhradené v plnej výške Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny.

S úctou

-iiiiiiiii=

prof. Ing. Marián Mesároš, Drsc., akademik


