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ZAPROSZENIE 
 

Biuro „INTERLOGOS” w ramach całkowicie bezpłatnego projektu 

unijnego „Akademia kluczowych kompetencji mieszkańców województwa 

śląskiego” zaprasza do udziału w szkoleniu komputerowym wszystkich 

pracujących mieszkańców woj. śląskiego w wieku od 25 do 64 lat. 

Kurs komputerowy przeprowadzamy na wszystkich poziomach zaawansowania 

(A-podstawowy, B-średnio-zaawansowany, C-zaawansowany) i obejmuje 120 

godz. szkolenia oraz realizowany jest w ciągu 4 miesięcy przy częstotliwości 

spotkań od 2 do 3 w tygodniu po od  3 do 6 godz. w czasie jednego spotkania. 

Kurs zakończony jest egzaminem zewnętrznym i otrzymaniem przez jego 

uczestników Międzynarodowego Certyfikatu  DIGCOMP.    

 

Szkolenie komputerowe obejmuje: 

 

Poziom A: Poziom B: Poziom C: 
- podstawowe operacje 
obsługi komputera 
(Windows) 
- wysyłanie, odbieranie i 
redagowanie e-maili 
- pisma, teksty w Wordzie 
- proste tabelki kalkulacyjne 
w Excel 
 

- poziom A 
- tworzenie, edytowanie 
bazy danych w Access 
- tworzenie grafiki oraz 
prezentacje w PowerPoint 
- swobodne poruszanie się 
w Internecie  
- komunikacja w Internecie 
(Skype i inne) 

- poziom A i B 
- zaawansowana obsługa 
MS Word 
- zaawansowana obsługa 
MS Excel 
- zaawansowana obsługa 
MS Access 
- zaawansowana obsługa 
MS PowerPoint (i aspekty 
grafiki) 

 

Podejmowana w projekcie tematyka podzielona została na  5 obszarów zgodnych z ramą 

kompetencji informatycznych i informacyjnych Digital Competence Framework–poziom 

A,B, C: 

https://itpass.pl/
https://itpass.pl/
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Obszar I ,,Informacja”-12h: 
 

-przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 
-ocena informacji 
-przechowywanie i wyszukiwanie informacji 
 
 

Obszar II ,,Komunikacja”-36h: 
 

-komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 
-dzielenie się informacjami i zasobami 
-aktywność obywatelska online 
-współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 
-netykieta 
-zarządzanie tożsamością cyfrową 
 

Obszar III ,,Tworzenie treści”-24h: 
 

-tworzenie treści 
-integracji i przetwarzanie treści 
-przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 
-programowanie 

 

Obszar IV ,,Bezpieczeństwo”-24h: 
 

-narzędzia służące ochronie 
-ochrona danych osobowych 
-ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
-ochrona środowiska 
 

Obszar V ,,Rozwiązywanie problemów”-24h: 
 

-rozwiązywanie problemów technicznych 
-rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów 
-innowacyjności i twórcze wykorzystanie technologii 
-rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych 

 

Dla 12 uczestników szkolenia (bo tyle osób musi liczyć jedna grupa 

szkoleniowa) z jednej Firmy możemy kurs przeprowadzić w miejscu 

zatrudnienia w dogodnych terminach i godzinach (po uprzednich uzgodnieniach  

z Dyrekcją). 

Kontakt:  

email: slaskie@interlogos.edu.pl           lub            tel. 507-389-889 


