
 

 

 

Chcesz zdobyć mocny punkt w CV? 
Masz dość ciągłego proszenia innych o pomoc z komputerem? 
 
Nasz bezpłatny kurs komputerowy ECCC może Ci w tym pomóc. Składa się on z 5 bloków tematycznych w 
których zawiera się m.in. obsługa komputera z MS Windows, Internet, email, MS Excel, MS Word, podstawowe 
programy graficzne, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z 
komputerem.  
Każdy blok tematyczny kończy się egzaminem ECCC sprawdzającym nabycie umiejętności obsługi komputera, 
potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Egzaminy odbywać się będą w akredytowanym ośrodku 
egzaminacyjnym z uprawnieniami. 
Kurs komputerowy dla jednej grupy obejmuje 90 h, zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych 
lub w weekendy – zależnie od preferencji uczestnika! Program oraz szczegóły kursy znajdują się na stronie:  
http://www.edukey.pl/new/88 

 
Cel szkolenia: 
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów, których zdanie uprawnia do uzyskania certyfikacji ECCC. Kurs 
prowadzony jest od podstaw do poziomu średniozaawansowanego (B). Podejście do wszystkich egzaminów jest 

obowiązkowe. 
 

Korzyści ze szkolenia: 
 Koniec z ciągłym, krępującym proszeniem o pomoc bliskich, znajomych lub firmowego informatyka ;) 
 Umiejętność samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows. 
 Znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych. 
 Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet. 
 Zwiększenie bezpieczeństwa i umiejętność radzenia sobie z prostymi problemami (które do tej pory 

wydawały się trudne :) 
 Przewaga na rynku pracy --> Mocny punkt w CV w postaci Certyfikatu ECCC. 

 

Adresaci szkolenia: 
Ze względu na wskaźniki i cele Projektu UE, w kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają poniższe 
warunki: 

 zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe 
zameldowanie), 

 w wieku 25-49 lat lub 50-64 lat- dla Państwa komfortu będą to osobne grupy w innych terminach, 
 posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (policealne już NIE), 
 NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach w ramach POKL, 
 zatrudnione, prowadzące własną działalność gospodarczą, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, 
 posiadające podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, 
 NIE będące na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy) 

http://www.edukey.pl/new/88


 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy – k.krajewska@edukey.pl w treści wpisując swoje imię, 
nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu oraz termin wybranej grupy lub telefoniczny: 730-028-773 

Z każdą zainteresowaną osobą skontaktujemy się i przedstawimy dalszy proces rekrutacji! 

Najbliższe grupy szkoleniowe w Poznaniu: 

Grupa III, dla osób 50-64 lata, 
tryb weekendowy 

 

Grupa IV, dla osób  
25-49 lata, tryb tygodniowy 

 

Grupa V, dla osób 50-64 lata, 
tryb tygodniowy 

 

Grupa VII, dla osób 25-49 
lata, tryb weekendowy 

Nr  Data Dzień 
tygodnia 

 

Nr  Data Dzień 
tygodnia 

 

Nr  Data Dzień 
tygodnia 

 

Nr  Data 
Dzień 

tygodnia 

1 2016-06-25 sobota 
 

1 2016-08-22 poniedziałek 
 

1 2016-08-29 poniedziałek 
 

1 2016-09-17 sobota 

2 2016-06-26 niedziela 
 

2 2016-08-24 środa 
 

2 2016-08-31 środa 
 

2 2016-09-18 niedziela 

3 2016-07-09 sobota 
 

3 2016-08-26 piątek 
 

3 2016-08-02 piątek 
 

3 2016-10-01 sobota 

4 2016-07-10 niedziela 
 

4 2016-08-30 wtorek 
 

4 2016-09-06 wtorek 
 

4 2016-10-02 niedziela 

5 2016-07-23 sobota 
 

5 2016-09-01 czwartek 
 

5 2016-09-08 czwartek 
 

5 2016-10-15 sobota 

6 2016-07-24 niedziela 
 

6 2016-09-05 poniedziałek 
 

6 2016-09-12 poniedziałek 
 

6 2016-10-16 niedziela 

7 2016-08-06 sobota 
 

7 2016-09-07 środa 
 

7 2016-09-14 środa 
 

7 2016-10-29 sobota 

8 2016-08-07 niedziela 
 

8 2016-09-09 piątek 
 

8 2016-09-16 piątek 
 

8 2016-10-30 niedziela 

9 2016-08-20 sobota 
 

9 2016-09-13 wtorek 
 

9 2016-09-20 wtorek 
 

9 2016-11-19 sobota 

10 2016-08-21 niedziela 
 

10 2016-09-15 czwartek 
 

10 2016-09-22 czwartek 
 

10 2016-11-20 niedziela 

11 2016-09-03 sobota 
 

11 2016-09-19 poniedziałek 
 

11 2016-09-26 poniedziałek 
 

11 2016-12-03 sobota 

12 2016-09-04 niedziela 
 

12 2016-09-21 środa 
 

12 2016-09-28 środa 
 

12 2016-12-04 niedziela 

    
13 2016-09-23 piątek 

 
13 2016-09-30 piątek 

    

    
14 2016-09-27 wtorek 

 
14 2016-10-04 wtorek 

    

    
15 2016-09-29 czwartek 

 
15 2016-10-06 czwartek 

    

    
16 2016-10-03 poniedziałek 

 
16 2016-10-10 poniedziałek 

    

    
17 2016-10-05 środa 

 
17 2016-10-12 środa 

    

    
18 2016-10-07 piątek 

 
18 2016-10-14 piątek 

    

    
19 2016-10-11 wtorek 

 
19 2016-10-18 wtorek 

    

    
20 2016-10-13 czwartek 

 
20 2016-10-20 czwartek 

    

    
21 2016-10-17 poniedziałek 

 
21 2016-10-24 poniedziałek 

    

    
22 2016-10-19 środa 

 
22 2016-10-26 środa 

    

    
23 2016-10-21 piątek 

 
23 2016-10-28 piątek 

     

 

 
Szkolenia odbywają się w ramach projektu "Dobre TIKi - Bezpłatne kursy komputerowe z certyfikatem", który 

jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.2, Uczenie się 

przez całe życie. 


