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O G Ł O S Z E N I E 

 
 

Informujemy mieszkańców gminy Skomlin, Ŝe od połowy lutego 
bieŜącego roku w lokalu po Szkole Podstawowej we Wróblewie rozpocznie swą 
działalność Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. 

Centrum zostało wyposaŜone w sprzęt komputerowy, biurowy i kontent 
merytoryczny. W ramach swojej działalności będzie prowadziło bezpłatne 
szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami 
ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. 

Jako uczestnik, będziesz miał moŜliwość rozpocząć naukę bazując na 
unikalnych kursach dostępnych w Internecie. JeŜeli jesteś osobą 
niepełnosprawną, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś aktywnie uczestniczył w 
szkoleniach. Wychodząc na przeciw Twoim potrzebom, Centrum zapewni Ci 
moŜliwość wypoŜyczenia laptopa. 

KaŜdy uczestnik, który zakończy szkolenie uzyska certyfikat 
poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. Centrum przyczyni się w 
ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe Ŝycie poprzez zwiększenie 
dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji 
ponadgimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Uczestnictwo 
w kursach pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych. 

Informacje o kursach i działalności Centrum dostępne pod nr telefonów:  

043 8864206 - do Centrum 

0668154483 – do Opiekuna Centrum 

oraz na stronie internetowej: www.edukacjaonline.pl 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania 

Centrum przez siedem dni w tygodniu: od poniedziałku do soboty  

w godzinach 1600-2000 oraz w niedziele w godzinach  1400-1700. 
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KURSY DOSTĘPNE W CENTRUM KSZTAŁCENIA NA 
ODLEGŁO ŚĆ WE WRÓBLEWIE 

  
 
 
Język polski 

Matematyka 

Historia 

Chemia 

Geografia 

Biologia 

Fizyka 

Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 

Ocena pracowników (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 

Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 

System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 

Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 

ŚcieŜki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) 

Język angielski 

Podstawy technik komputerowych 

UŜytkowanie komputerów 

Przetwarzanie tekstów 

Arkusze kalkulacyjne 

Bazy danych 

Grafika menedŜerska i prezentacyjna 

Usługi w sieciach informatycznych  

   

 

Pozostałe kursy będą umieszczane sukcesywnie. 

Przewidywany termin pojawienia się kolejnej puli szkoleń to kwiecień 2008. 


