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ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE 

 
Firma CTC Polska Sp. z o.o. ma ogromną przyjemność zaprosić osoby zainteresowane 

do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych. Szkolenia realizowane są 

w ramach projektu e-Obywatel – podnoszenie umiejętności mieszkańców województwa 

mazowieckiego do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Szkolenia 

realizowane są na terenie Warszawy oraz gminy Brwinów.  Uczestnictwo w szkoleniu jest 

bezpłatne – projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Miejsce szkolenia: Zespół Szkół Nr 2 w Brwinowie 

ul. Żwirowa 16 

Data rozpoczęcia: 10 maja 2010 

Data zakończenia: 9 czerwca 2010 

Dni zajęć: Poniedziałki, Środy 

Godziny zajęć: 17:30-20:45 

W przypadku nie zebrania się wystarczającej grupy uczestników termin szkolenia może 

ulec zmianie bądź może zostać odwołany. 

e – Obywatel to certyfikowane szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania 

z Internetu dla osób, którym brakuje elementarnej wiedzy z zakresu IT. Szkolenie ma na 

celu przygotowanie uczestnika do korzystania z komputera i Internetu w pracy i w życiu 

codziennym. Zdobyta podczas szkolenia wiedza jest wiedzą praktyczną. 
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Szkolenie składa się z trzech bloków tematycznych: 

1. Umiejętności podstawowe (podniesienie wiedzy z zakresu podstaw 

użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem). 

2. Wyszukiwanie informacji (tu między innymi uświadomienie uczestnika 

szkolenia o naturze i rozległości informacji, osiągalnych poprzez Internet) 

3. e-Uczestnictwo (realizowanie codziennych zadań, takich  jak kupowanie CD lub 

książek, płacenie rachunków, bankowość on-line lub dokonywanie rezerwacji 

turystycznych) 

Czas trwania szkolenia to 40 godz. lekcyjnych (10 dni po 4 godz. lekcyjne dziennie). Od 

uczestników wymagana jest 80% frekwencja na zajęciach, co oznacza maksymalnie 

2 nieobecności. Każdy uczestnik po spełnieniu frekwencji otrzyma certyfikat ukończenia 

kursu. Oprócz tego każdy uczestnik będzie miał możliwość bezpłatnego zdawania 

egzaminu na międzynarodowy certyfikat e-Obywatel, do którego przygotowuje szkolenie. 

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące kryteria: 

 Wiek powyżej 50 roku życia  

 Zamieszkanie i miejsce pracy w woj. mazowieckim  

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, 

spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło  

 Posiadanie niskich kwalifikacji w zakresie obsługi komputera lub ich brak  

 Zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci podwyższenia lub dostosowania własnych 

kwalifikacji do potrzeb rynku pracy  

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie poza godzinami pracy. 

W jednym terminie szkolenia mogą uczestniczyć najwyżej dwie osoby pracujące w jednej 

firmie. 

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić dokumentację rekrutacyjną i przekazać ją 

do Biura Projektu. Dokumenty dostępne są na stronie www.e-obywatel.ctc.pl lub 

w siedzibie firmy CTC Polska. Możliwe jest również przesłanie osobie zainteresowanej 

dokumentacji drogą pocztową. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu. 

Biuro Projektu 

CTC Polska Sp. z o.o. 

ul. Ostrobramska 101A 

04-041 Warszawa 

tel. (22) 472-40-44 

fax. (22) 472-40-40 

e-mail: e-obywatel@ctc-polska.pl 

www.e-obywatel.ctc.pl 

http://www.e-obywatel.ctc.pl/
mailto:e-obywatel@ctc-polska.pl
http://www.e-obywatel.ctc.pl/

