#080191

#INFORMATICA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

TIEN - VINGER - TYPEN

€ 193,60 incl. BTW

BESPAAR KOSTBARE WERKTIJD

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na 6 uur opleiding kunt u niet verwachten dat u typt als een ervaren typist(e). Wel kunt u al de basisrij (middelste rij toetsen), de bovenste rij en de onderste rij van het
toetsenbord met tien vingers bedienen.
Deze opleiding is een uitstekende basis om daarna in enkele weken, afhankelijk van uw uitgangssituatie en persoonlijke inzet, een hoger typtempo te bereiken.

Introductie
Als u met enkele vingers typt, dan haalt u ca. 75 slagen per minuut. Doet u dat met tien vingers, dan bereikt u tot 200 aanslagen. Dit betekent, dat als u één
uur per dag typt u meer dan een half uur bespaart op die manier. In een normale werkweek komt dit neer op een besparing van 10 uur in de maand of 3 weken
per jaar.

Omschrijving
Deze opleiding is erop gericht om de hersenen te leren, welke vingers welke toetsen moeten bedienen, om eﬀiciënt te kunnen typen. Dat gebeurt op een aangename
manier door visualisatie, associatie en ontspanning. De methodiek en aanpak zijn gebaseerd op de technieken die worden toegepast bij het versneld leren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot iedereen die op een aangename manier een efficiënte typtechniek willen aanleren.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

PROGRAMMA
Kenmerken en voordelen
een efficiënte typtechniek aanleren: tot 36 uur sneller dan met een klassieke typcursus
goedkoper wegens beperkte duur
boeiend en eenvoudig leerproces
motiverend door versneld leertempo
langer onthouden van de vaardigheid
geen speciaal computerprogramma nodig
mogelijkheid tot online oefenen en onlinecoaching

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
2 sessie(s) vanaf woensdag 03/06/2020 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf woensdag 03/06/2020
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Datum

Startuur

Einduur

woensdag 03/06/2020

09:00

11:30

woensdag 10/06/2020

09:00

11:30

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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