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נושאים ללימוד בתחומי המחשבים הבסיסיים יכולים להקנות נקודת מוצא טובה למדי עבור מי שמעוניין
לעבוד עם מחשבים ,ללמוד אודותיהם או להיקלט בתפקיד שכרוך בביצוע פעילות על המחשב .למרבה
המזל ,בתי ספר בימים אלו מציעים קורסים מקצועיים בעלי רמה ללימוד תחומי המיחשוב ההכרחיים וכל מי
שחפץ להתחבר לעולם המחשבים יכול יכולת לבצע את זה ,במהירות ובלי עלויות גבוהות .לאורך טקסט
זה ,נציין את הקורסים המקצועיים הנקודתיים שעליהם נוכל להמליץ לכל מי שיש ברשותו היכרות התחלתית
גרידא עם תחום המיחשוב ומחפש נקודת חדירה אמיתית לתחום המחשבים המודרני.
למה להעדיף בחוג אקסל?
אקסל היא תכנה אשר מועילה ביצירת גיליונות חישוביים ממוחשבים ,גראפים ,תרשימי מידע ,טבלאות
נתונים וכולי .אקסל הפכה בתקופה האחרונה לאחת מהתוכנות הפופולריות ביותר בתחום שלה במגזר
המסחרי .תנאי קבלה התחלתיים לתעסוקה מבקשים מהנבחן ידע בסיסי באקסל לפחות .קורס אקסל יציע
כלי עבודה עקרוניים ומוחשיים לבני-אדם אשר מעוניינים להרחיב את היכולות שלהם וליטול את הנסיון
הנדרש לעשייה בתוכנת האקסל .קהל היעד של קורס האקסל בנוי ממגוון רחב של בני-אדם .כיוון שתוכנת
אקסל נחוצה בקשת רחבה של תחומי עיסוק ,כך שבני-אדם מרובים המעוניינים להיקלט בתחומי עיסוק אלה
יהיו מסוגלים לשאוב עוצמה משמעותית מהקורס .קורס האקסל מכשיר את בוגריו לעשייה יסודית בתוכנת
האקסל .בין התחומים שנלמדים במהלך הקורס נמנים :יצירת נוסחאות לאריתמטיקה ותרשימים לתצוגה של
נתונים ,כלי עבודה לסקירה ותצוגה ,הדפסה של גליונות ,שילוב בינות אקסל לפאוור פוינט ,כלי סקירה של
דוחו"ת ממינים שונים ,מציאה ופתרון בעיות וטעויות ותחומים נוספים שמציעים רמזים ועצות חשובים לעבודה
קלה ,מועילה וזריזה עד כמה שאפשר.
איזה תועלות ניתן למצוא בקורס וורד?
תוכנת הוורד היא תוכנת כתיבת המסמכים הנפוצה במידה הרבה ביותר בתעשיה ,והיא נותנת מענה ליצירה
ועריכה של תכנים ,כתבות ,דברי דואר ועוד .לאמיתו של דבר ,קשה למצוא בית עסק שלא מבצע מלאכה
עם תוכנת הוורד בשביל עבודה עם מסמכים.
קורס וורד יועיל לכל מי שחסר לו ידע מוקדם בתחום הזה .זהו קורס לא ארוך באופן יחסי ,אולם משמעותי
מאין כמוהו – בגלל שתוכנת מחשב זו מהוה כלי מלאכה ראשוני .ניתן להתבונן בקורס וורד כקניית כלים
לבערך כל עבודה משרדית.
מדוע להצטרף לקורס ?HTML
שפת ה HTML-היא אבן הבניין הבסיסית במידה הרבה ביותר בהקמה ועיצוב של אתרים .תחום עיצוב ובניית
אתרי אינטרנט הוא תחום נדרש היום ,ולא צריך לפרט למה כל עסק נצרך היום לאתר .קורס  HTMLהוא
הפסע הראשון במקצוע ומהוה דרישת סף לכל מי ששואף לחדור לתחום המקצועי של הקמת האתרים
בדרך ממוקצעת ולהתפרנס מזה .קורס זה עובר על כלל התחומים הבסיסיים של שפת ה HTML-ואפילו
מעבר לזה ,על מנת להעביר לתלמידים כלי עבודה שיאפשרו להם להיכנס לתחום בצורה מיידית.
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