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Agenda Curs

Ms. Office Excel

SCOP, OBIECTIVE, BENEFICII

 In urma acestui program cursantii vor putea sa :

o Dobandirea de cunostinte noi de Ms. Office Excel care sa eficienteze activitatea de zi cu zi

o Consolidarea cunostintelor de Ms. Office Excel

INGREDIENTELE PROGRAMULUI

 Interactivitate.

Programul se bazeaza pe invatarea activa. Aceasta implica o combinatie de studii de caz, discutii in
clasa, jocuri de rol, si lucrul in grupe de studiu, unde participantii isi asuma responsabilitati pentru
dezvoltarea cunostintelor si a abilitatilor de a lucra in Ms. Offcie Excel.

Instrumentele folosite pe durata desfășurării cursurilor sunt:

a. Prezentare interactiva
b. Studii de caz
c. Discuții de grup
d. In cadrul cursului se lucreaza pe fișiere cu același format cu care participanții lucrează la birou.

Participantii vor invata din mai multe surse:

 Trainerul va fi atat moderator, cat si mentor;

 Participantii vor lucra individual si in echipe;

 Coaching. Trainerul va fi disponibil pentru a raspunde intrebarilor si a-i ghida pe participanti atat in cadrul
cursului, cat si ulterior pe baza planului de actiune individual, construit pas cu pas pe parcursul programului.

Agenda Curs:

1. Microsoft Office Excel - Principale Functionalitati
Evolutia Excel-ului
Excel in prezent
Formule de calcul - introducere

2. Formule de baza si aplicabilitatea acestora

Principalele formule de calcul
Crearea tabelor si utilitatea acestora
Gruparea datelor
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3. Formule utile in manipularea datelor

Cautarea si manipularea datelor din surse multiple
Aplicarea formulelor conditionale
Maparea si consolidarea datelor

4. Importul si delimitarea datelor din surse externe

Adaugarea datelor din surse variate
Delimitarea datelor in Excel si separarea acestora
Combinarea datelor din mai multe surse.

5. Aranjarea, formatarea si validarea datelor in Excel – Partea 1

Filtrarea datelor in Excel
Sortarea, formatarea si aranjarea datelor
Validarea datelor in Excel

6. Tabel pivot si grafice

Crearea tabelelor pivot si aplicabilitatea acestora
Functionalitati ale tabelului pivot
Crearea graficelor si aplicabilitatea acestora
7. Alte formule utile in Excel - Prezentare formule de calcul aplicabile in activitatea zilnica, bazat pe nevoile
identificate ale audientei

Alte informatii:

*Se ofera posibilitatea utilizarii fondului de handicap in vederea suportarii costului aferent programului.

*programul se poate imparti in jumatati de zile

*programul se poate customiza in functie de nevoile grupului tinta, astfel ca se poate customiza un curs pe unul
sau mai multe din topicurile de mai sus, pe una sau mai multe zile de curs.


