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SZKOLENIA DLA MIESZKAÑCÓW
OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
– 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
INSTYTUCJA POŒREDNICZ¥CA: Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego
BENEFICJENT:
Pomorska Akademia Kszta³cenia Zawodowego w S³upsku sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 9, 76-200 S³upsk, tel./fax (059) 842-32-28
www.pakz.pl e-mail: slupsk@pakz.pl
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamieszkujàcych tereny wiejskie chcàcych
zdobyã nowe umiejætnoúci kluczowe do lepszego funkcjonowania w spoùeczeñstwie.
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PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE 70 GODZIN
W NASTÊPUJ¥CYCH BLOKACH TEMATYCZNYCH:
1. umiejêtnoœci podstawowe - podstawy obs³ugi komputera, pracy w systemie operacyjnym,
zarz¹dzania plikami i folderami, a tak¿e wykorzystania prostych programów (edytora tekstu),
przegl¹darki internetowej i poczty elektronicznej;
2. wyszukanie informacji - umiejêtnoœæ korzystania z wyszukiwarek sieciowych, kopiowanie
danych z internetu, œwiadomoœæ zagro¿eñ oraz dostêp do ró¿nych serwisów (od informacyjnych, poprzez edukacyjne, a¿ do e-biznesowych);
3. e-uczestnictwo - umiejêtnoœæ wykorzystania serwisów online w ró¿nych obszarach.
ECDL e-Obywatel wyznacza poziom niezbêdnych umiejêtnoœci ka¿dego e-obywatela, ale te¿
urzêdnika, pracownika administracyjnego s³u¿by zdrowia czy oœwiaty, nauczyciela oraz ucznia.
Jest przy tym jedynym faktycznie istniej¹cym w Polsce standardem edukacji e-obywatela.

KA¯DY UCZESTNIK OTRZYMA CERTYFIKAT

ZAPEWNIAMY CIEP£E POSI£KI DLA KA¯DEGO UCZESTNIKA
ORAZ ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA MIEJSCE SZKOLENIA.
Projekt skierowany jest do osób maj¹cych miejsce zamieszkania na terenie województwa
pomorskiego, pochodz¹cych z terenów wiejskich. Ze szkoleñ w ramach projektu skorzysta
24 Beneficjentów Ostatecznych.
Projekt ma na celu integracjê œrodowiska lokalnego i podniesienie zdolnoœci uczestników integracji
dzia³añ skierowanych do osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
e-Obywatel jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla ludzi z podstawow¹ wiedz¹ z zakresu
informatyki i mechanizmów Internetu.
e-Obywatel skierowany jest do wszystkich, niezale¿nie od statusu, wykszta³cenia, wieku,
zdolnoœci lub umiejêtnoœci ale po¿¹dane jest posiadanie niewielkiej wiedzy informatycznej przed
przyst¹pieniem do tego programu.
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