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I. Tin học cơ bản (24 tiết)

1.

XP.
- Giới thiệu máy tính và các thành phần cơ bản của máy tính,
phần cứng, phần mềm.
- Làm việc với tập tin, thư mục, shortcut trong Window…
- Thiết lập môi trường Window với Control Panel.

2.
- Soạn thảo văn bản đơn giản với Notepad, Wordpad.
- Vẽ hình với MS Paint.
3. Internet
- Khái niệm cơ bản về mạng máy tính và mạng Internet.
- Tìm hiểu các trình duyệt web phổ biến, làm việc với các trang web.

Microsoft Word (24 tiết)

II.

1. Môi trường Microsoft Word
- Thao tác tạo mới, soạn thảo, lưu trữ, mở lại một tập tin word.
- Hệ thống menubar, toolbars, thanh Ruler, cửa sổ soạn thảo văn bản …
2. Kỹ năng Soạn thảo văn bản
- Định dạng ký tự và đoạn văn như font, màu sắc, kích thước, canh hàng, hiệu ứng chữ.
- Định dạng Tab, Bullets & Numbering, Border and Shading, Drop Cap, Column.
- Chèn Symbol, Picture, AutoShapes, WordArt, ClipArt, Textbox.
- Làm việc bảng biểu trong word.
3.

.
- Tạo tiêu đề đầu trang (Header) và cuối trang(Footer).
- Định dạng trang in, xem và in ấn.
- Trộn thư(Mail merge).

III.

Microsoft Excel (24 tiết)
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1. Môi trường Microsoft Excel.
-

Thao tác tạo mới, soạn thảo, lưu trữ, mở lại một tâp tin Excel.

-

Hệ thống menubar, toolbar, shortcut menu, cửa sổ bảng tính.

2. Xử lý dữ liệu, định dạng bảng tính.
-

Đinh dạng cell, row, column, sheet, tô màu, kẻ khung, canh lề.

3. Công thức và Hàm trong Excel.
-

Địa chỉ cell, địa chỉ tuyệt đối, địa chỉ tương đối.

-

Tạo và sao chép công thức.

-

Hệ thống hàm về chuỗi, toán học, ngày tháng, điều kiện, trích lục, thống kê, tìm kiếm.

4. Đồ thị và cơ sở dữ liệu

IV.

-

Vẽ đồ thị.

-

Sắp xếp, lọc và rút trích dữ liệu.

-

Tìm hiểu tính năng PivotTable and PivotChart report.

Microsoft PowerPoint (24 tiết)
1. Bắt đầu với Microsoft PowerPoint
-

Khởi động PowerPoint

-

Cửa sổ làm việc

2. Làm việc với bài trình bày
-

Dùng mẫu thiết kế sẵn để tạo bài trình bày

-

Nhập văn bản vào slide

-

Nhập văn bản trong ngăn Outline

-

Chèn slide từ bài trình bày khác

-

Hiển thị các slide trong chế độ Slide Sorter

3. Chèn thông tin vào slide
-

Thay đổi bố cục của slide

-

Chèn hình ảnh, chèn và định dạng bảng

4. Trình chiếu
-

Diễn giải khi trình chiếu
Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide

5. Tạo các hiệu ứng sinh động
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