
„Centrum Kszta³cenia 
Na Odleg³oœæ Na Wsiach” 

 
 Chyba nikt z nas nie 
ma w¹tpliwoœci, ¿e podno-
szenie swoich kwalifikacji       
i zdobywanie nowych umiejêt-
noœci to klucz do sukcesu za-
wodowego. Bazuj¹c jedynie na 
zdobytej wiedzy pozbawiamy 
siê szansy na lepsze ¿ycie, 
pracê i zarobki. 
 Projekt „Centra
Kszta³cenia na Odleg³oœæ na 
Wsiach” to przede wszystkim 
bogata oferta szkoleniowa, do-
stêpna dziêki zastosowaniu 
najnowoczeœniejszych metod 
nauczania. Kursanci szkoliæ 
siê bêd¹ za pomoc¹ techniki e-
learning pozwalaj¹cej na pe³ne 
wykorzystanie mo¿liwoœci 
multimedialnych udostêpnia-
nego w Centrach sprzêtu kom-
puterowego. Dziêki zastoso-
waniu technik nauczania zdal-
nego, ka¿dy ucz¹cy siê mo¿e 
indywidualnie kszta³towaæ 
swój plan nauki, w zale¿noœci 
od potrzeb i mo¿liwoœci. Jeœli 
jesteœ osob¹ niepe³nosprawn¹, 
to równie¿ nic nie stoi na 
przeszkodzie, abyœ uczestni-
czy³ w szkoleniach.  
 28.08.2008 roku na-
st¹pi³o oficjalne  otwarcie 
Centrum Kszta³cenia Na Odle-
g³oœæ Na Wsiach w Tarnowie 
Op. Otwarcia dokona³  Wójt 
Gminy Zygmunt Cichoñ wraz 
z  Przewodnicz¹cym Rady 
Gminy Rudolfem Urbanem.     
 Centrum 
Kszta³cenia wyposa¿ono w: 
· sprzêt komputerowy wraz  

z oprogramowaniem ( 9 
komputerów stacjonar-
nych, 1 notebook)   

· projektor multimedialny 
· drukarkê 
· telefax 
· Centrum dysponuje: 
· bezp³atnym dostêpem do 

wysokiej jakoœci szkoleñ 
e-learningowych 

· bezp³atnym dostêpem do 
Internetu.  
W Centrum czeka na 

Pañstwa opiekun, który udzieli 
szczegó³owych informacji o 
zasadach udzia³u w szkole-
niach i ofercie kursów.  

Projekt jest dofinan-
sowany z funduszy Unii Euro-
pejskiej ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego 
w ramach Sektorowego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich , Priorytet 
2 Rozwój Spo³eczeñstwa opar-
tego na wiedzy, dzia³anie 2.1 
Zwiêkszenie dostêpu do edu-
kacji – promocja kszta³cenia 
przez ca³e ¿ycie, Schemat a) 
Zmniejszenie dysproporcji po-
miêdzy wsi¹ a miastem). Par-
tnerami w realizacji projektu 
jest Miasto Zielona Góra – 
Centrum Kszta³cenia Usta-
wicznego i Praktycznego w 
Zielonej Górze oraz 4system 
Polska Sp. z o. o., firma 
Microsoft oraz Fundacja po-
mocy Matematykom i Infor-
matykom Niepe³nosprawnym 
Ruchowo, która jako lider pro-
jektu "e-Centra" udostêpni³a 
przekazane bezp³atnie przez 
firmê Microsoft oprogramo-
wanie w ramach grantu Unli-
mited Potential - Spo³eczny 
Program Umiejêtnoœci Tech-
nologicznych - umo¿liwiaj¹c 
mieszkañcom lokalnej spo³e-
cznoœci dostêp do nowocze-
snych technologii i mo¿liwoœæ 
ich wykorzystania w celu w³a-
snego rozwoju i kszta³cenia. 

 Ka¿dy zainteresowany 
nauk¹ w Centrum mo¿e za-
dzwoniæ pod bezp³atny numer 
infolinii 0 800 800 005 i zasiê-
gn¹æ rady specjalisty, który 
doradzi wybór szkoleñ najbar-
dziej dopasowanych do umie-
jêtnoœci i potrzeb ka¿dego 
uczestnika. Ponadto, uczestni-
cy kursów, którzy zadzwoni¹ 
na infoliniê uzyskaj¹ pomoc w 
napisaniu CV i listu motywa-
cyjnego, oraz dowiedz¹ siê, ja-
kie s¹ niezbêdne kwalifikacje i 
wymagania na poszczególne 
stanowisko pracy, a tak¿e jak i 
gdzie szukaæ wolnych waka-
tów. 

 
Zachêcamy mieszkañców  

naszej gminy do podnoszenia 
kwalifikacji i zdobywania 
nowych umiejêtnoœci.   

Centrum mieœci siê w 
budynku Gminnego  Oœrodka 
Kultury w Tarnowie Opolskim 
przy Osiedlu Zak³adowym 7 
(tel. 077 4644 –781). 

Zapraszamy od 
poniedzia³ku do pi¹tku                         

w godzinach  12.00–20.00. 
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DOSTÊPNE KURSY: 
 
1. Historia 
2. Jêzyk polski 
3. Matematyka 
4. Chemia 
5. Fizyka 
6. Geografia 
7. Biologia 
8. Jêzyk obcy I 
9. Jêzyk obcy II 
10. Opiekun osób starszych 
11. Podstawy technik komputerowych 
12. U¿ytkowanie komputerów 
13. Przetwarzanie tekstów 
14. Arkusze kalkulacyjne 
15. Bazy danych 
16. Grafika menad¿erska i 
prezentacyjna 
17. Us³ugi w sieciach informatycznych 
18. Opiekunka dzieciêca domowa 
19. Administracja systemami 
komputerowymi 
20. Agent ubezpieczeniowy 
21. Asystent bankowoœci 
22. Broker ubezpieczeniowy 
23. Grafik komputerowy 
24. Handlowiec 
25. Ksiêgowoœæ 
26. Organizator agrobiznesu 
27. Pracownik Administracyjny 
28. BHP 
29. Zarz¹dzanie kadrami (cykl 
szkoleniowy z zakresu ZZL) 
 

30. Ocena pracownika (cykl 
szkoleniowy z zakresu ZZL) 
31. Planowanie potrzeb (cykl 
szkoleniowy z zakresu ZZL) 
32. System motywacyjny (cykl 
szkoleniowy z zakresu ZZL) 
33. Rekrutacja (cykl szkoleniowy  
z zakresu ZZL) 
34. Œcie¿ki kariery (cykl szkoleniowy 
z zakresu ZZL) 
35. Bezpieczeñstwo systemów 
informatycznych 
36. Ochrona danych osobowych 
37. Prawo zamówieñ publicznych 
38. Edukacja zdalna - szkolenie 
tworzone w systemie e-learning, 
blended learning 
39. Przedstawiciel Handlowy 
40. Sprzedawca 
41. Telemarketer 
42. Zarz¹dzanie projektami 
43. Promocja i wsparcie edukacji osób 
niepe³nosprawnych  
44. Zawód przysz³oœci - nowe formy 
zatrudnienia 
45. Jak zdobyæ i utrzymaæ pracê 
46. Kariera - decydujê, planuje, 
dzia³am 
47. Zostañ e-pr@cownikiem 
48. Oczekiwania pracodawców - 
autoprezentacja 
49. Poradnictwo zawodowe - wsparcie 
dla Twojego sukcesu 
50. A mo¿e samozatrudnienie? 


