
 
    
 
 
 
 
                                                 
  Serdecznie zapraszamy osoby zamieszkujące woj. mazowieckie do wzięcia udziału w bezpłatnych 
projektach, których celem jest podniesienie umiejętności i kompetencji informatycznych w zakresie 
obsługi komputera, oraz pakietu Microsoft Office. 
 
  Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL zaświadcza, że jego posiadacz potrafi 
prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, 
wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. 
 
  Kurs jest doskonałą propozycją dla wszystkich, którzy zaczynają dopiero przygodę z komputerami, 
jak i dla tych który chcą ugruntować dotychczasową wiedzę, zdobyć umiejętności szybkiego i 
sprawnego wykonywania ćwiczeń oraz zadań w aplikacjach komputerowych. 
 
  Certyfikacja w systemie ECDL jest objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a 
sam certyfikat zachowuje ważność bezterminowo. 
 
Realizujemy 3 Projekty: 
 

1) ECDL – przejmij ster! 
    Grupę docelową stanowią osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, które jednocześnie: 
a) deklarują z własnej inicjatywy udział w szkoleniach ICT 
b) uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego 
c) nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym 
 

2) Ujarzmij komputer – kurs podstawowy 
   W tym projekcie grupę docelową stanowią osoby które ukończyły 50 rok życia (w tym osoby 
powyżej 64 roku życia pozostające bez zatrudnienia deklarujące gotowość jego podjęcia po 
zakończeniu udziału w projekcie), które jednocześnie: 
a) deklarują z własnej inicjatywy udział w szkoleniach ICT 
b) uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego 
c) nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym 
 

3) Komputer bez tajemnic – kurs rozszerzony  
  Grupę docelową stanowią osoby które ukończyły 50 rok życia (w tym osoby powyżej 64 roku życia 
pozostające bez zatrudnienia deklarujące gotowość jego podjęcia po zakończeniu udziału w 
projekcie), które jednocześnie: 
a) deklarują z własnej inicjatywy udział w szkoleniach ICT 
b) uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego 
c) nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera w stopniu podstawowym 
 
Projekty są realizowane na terenie województwa mazowieckiego ze środków Unii Europejskiej. 
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Czego się nauczysz ? 
 
- Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 
- Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami 
- Przetwarzanie tekstów 
- Arkusze kalkulacyjne 
- Użytkowanie baz danych 
- Grafika menedżerska i prezentacyjna 
- Przeglądanie stron internetowych i komunikacja 
 
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL 
 
 potwierdzenie posiadanych kompetencji, 
 wzrost pozycji na rynku pracy, 
 większa pewność utrzymania zatrudnienia, 
 wzrost mobilności, 
 wzrost szans na rynku pracy w Europie oraz na świecie. 
 
Sposób organizacji 
 
    Kursy organizowane są w terminach dogodnych dla uczestników - uwzględniając ich preferencje oraz 
dodatkowe uwarunkowania. Zajęcia mogą być realizowane: w ciągu dnia, popołudniami lub w 
weekendy. 
Czas trwania projektu: do 30.06.2015r. 
 
Formalne warunki uczestnictwa w projekcie 
 wiek: 25-64 lata, 
 uczące się, pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. mazowieckiego. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisy oraz dodatkowe informacje 
 

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować pod nr.tel : 888 999 899 
Mail : szkolenia@kuplaptopa.pl 

 
Biuro projektu: 
Kuplaptopa.pl 

ul. Polnych Kwiatów 11 
05-126 Nieporęt 


