
 

 

Projekt „ Przełącz się  na komputer” współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy dla osób 50 + 
 
    Projekt pn. „Przełącz się na komputer” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, 
Działania: Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-20120.  
 
   Uczestnikami projektu mogą być tylko i wyłącznie osoby po 50 roku życia ( pracujące, 
bezrobotne, emeryci i renciści) , zamieszkałe w powiatach : skarżyskim, opatowskim, 
koneckim i ostrowieckim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem swoich 
kompetencji komputerowych i nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Ze względu na 
koniec projektu, poszukujemy tylko osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.  
 
   Kurs trwa 168 h ( dni i godziny kursu będą dostosowane do Uczestników ).  
 
   Program kursu : 

 Podstawy pracy z komputerem ( Sprzęt; oprogramowanie i licencjonowanie; pulpit, 
ikony, ustawienia; zarządzanie plikami; ochrona danych i urządzeń; sterowanie i 
konfiguracja oprogramowania biurowego i użytkowego; zasady i pojęcia z tworzeniem 
stron internetowych; wybrane edytory stron www do projektowania i modyfikowania 
stron internetowych). 

 Podstawy pracy w sieci ( przeglądanie internetu; narzędzia i ustawienia; informacje 
uzyskane z internetu – krytyczna ocena treści; prawo autorskie i ochrona danych; 
narzędzia komunikacyjne; poczta elektroniczna). 

 Przetwarzanie tekstów ( praca z aplikacją; tworzenie dokumentów; formatowanie; 
obiekty graficzne; korespondencja seryjna; przygotowanie do wydruku ) 

 IT Security ( kwestie bezpieczeństwa; bezpieczne zarządzanie danymi; złośliwe 
oprogramowanie; wirusy; kontrola dostępu; szyfrowanie e-maili; podpis elektroniczny;  
ochrona środowiska) 

 Arkusze kalkulacyjne ( użycie aplikacji; tworzenie dokumentów; zarządzanie arkuszami; 
reguły i funkcje; formatowanie arkusza; wykresy ) 

 Rozwiązywanie problemów ( problemy techniczne; problemy systemowe; innowacyjne 
i kreatywne wykorzystanie technologii ICT do rozwiązywania problemów; 
wykorzystywanie oprogramowania do zdalnego wsparcia ) 
 

Zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe ( książka, notatnik, długopis, pendrive) oraz 
bufet kawowy. Grupa musi liczyć 11 osób  

 
 
Informacje i zapisy  
 

Centrum Edukacyjne Żelazna  
biuro@cezelazna.pl 
Tel. 694-888-345 


