Dạy Word/Excel cho trẻ em trong các mái ấm
(Hạn đăng ký dạy: bất kỳ lúc nào)

Mục tiêu hướng tới
Dạy tin học văn phòng cho các bé có hoàn cảnh khó khăn trong các mái ấm (từ 8 – 18 tuổi), tạo
điều kiện cho các bé được tiếp cận và thao tác căn bản được trên máy vi tính.

Mô tả chi tiết công việc
- Dạy Word và Excel theo giáo trình, giúp các em làm quen với máy tính và có thể thao tác tạo các
văn bản và bảng tính từ đơn giản đến nâng cao.
- Theo dõi mức độ tiếp thu và tình hình học tập của các em.
- Chuẩn bị bài thực hành, bài thi cho những nội dung đã học.
+ Tiền phụ cấp: 40.000 VND/buổi dạy, và được chuyển tới các bạn vào cuối tháng. Được chứng
nhận tham gia từ thiện nếu các bạn có yêu cầu.
+ Thời gian : Sáng Chủ Nhật hàng tuần, từ 08h30-10h00 (Lễ Tết được nghỉ bình thường)
+ Địa điểm : Mái ấm Tre Xanh
40/34 đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1,
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kinh nghiệm/Kỹ năng yêu cầu
- Tận tâm và kiên nhẫn với trẻ nhỏ.
- Biết sử dụng chương trình Word/ Excel (tương đương trình độ A, không yêu cầu có bằng cấp)
- Có thể dạy lâu dài vào sáng Chủ Nhật hàng tuần.
- Giới tính: Nam
(Mái ấm đã được công ty trang bị máy tính đầy đủ, ngoài tài liệu dạy, các bạn không cần chuẩn
bị thêm gì khi đi dạy)
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