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Wszyscy mieszkańcy gminy DzierŜoniów i okolic mogą korzystać  
z bezpłatnych kursów za pomocą komputera. 

 
„Centrum kształcenia na odległość na wsi” prowadzi swoją 

działalność szkoleniową w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 50. 

 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku 

  
 

W GODZINACH 14.30 – 18.30 
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CENTRUM  WYPOSAśONE  JEST  W : 
 

• 50 kursów dostępnych na platformie e-lerningowej 

 
A moŜe  samozatrudnienie 
Administracja systemami komputerowymi 
Agent ubezpieczeniowy 
Arkusze kalkulacyjne 
Asystent bankowości 
Bazy danych 
Bezpieczeństwo systemów informatycznych 
Bhp 
Biologia 
Broker ubezpieczeniowy 
Chemia 
Edukacja zdalna 
Fizyka 
Geografia 
Grafik komputerowy 
Grafika menedŜerska i prezentacyjna 
Handlowiec 
Historia 
Jak zdobyć i utrzymać prace 
Język angielski 
Język niemiecki 
Język polski 
Kariera - decyduję, planuję, działam 
Księgowość 
Matematyka 
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Ocena pracowników 
Ochrona danych osobowych 
Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja 
Opiekun osób starszych 
Opiekunka dziecięca domowa 
Organizator agrobiznesu 
Planowanie potrzeb 
Podstawy Technik Informatycznych 
Poradnictwo zawodowe - wsparcie dla Twojego sukcesu 
Pracownik administracyjny 
Prawo zamówień publicznych 
Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych 
Przedstawiciel handlowy 
Przetwarzanie tekstów 
Rekrutacja 
ŚcieŜki kariery 
Sprzedawca 
Systemy motywacyjne 
Telemarketer 
Usługi w sieciach informatycznych 
UŜytkowanie komputerów 
Zarządzanie kadrami 
Zarządzanie projektami 
Zawody przyszłości 
Zostań e-pracownikiem 
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• Zestawy pomagające w planowaniu kariery na płytach : 

- szukam pracy 
- planowanie kariery czyli jak wybrać zawód 
- zakładam firmę 
 

• Zestawy osobistych port folio do planowania swojej kariery  

• Przewodniki 

- twoja przyszłość 
- w drodze do pracy – jak skutecznie realizować cele zawodowe 
 

• Kursy on-line 

Techniki uczenia się 
Zarządzanie czasem 
Sztuka prezentacji 
Sztuka komunikacji 
Trening motywacji 
Reakcja na stres 
Style uczenia się 
Rodzaje inteligencji 
Dominująca półkula mózgowa 
Określenie indywidualnego stylu myślenia 
Zarządzanie sprzedaŜą i relacjami z klientami 
Efektywne zarządzanie projektem 
Trening i budowanie zespołu 
Prowadzenie narad i spotkań 
Poradnictwo i zarządzanie organizacją 
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• Multimedialny słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki PWN 

• Błyskawiczny kurs ortografii polskiej 

• Uniwersalny słownik języka polskiego PWN 

• Multimedialny atlas historyczny 

• Multimedialny atlas świata PWN 

• Tłumacz komputerowy 

• Uniwersalna encyklopedia multimedialna PWN 

• Wielki multimedialny słownik  

 
• „spacery po zawodach” 

BranŜa 1 – administracja, zarządzanie, bussines, praca urzędnicza 
BranŜa 2 – sztuka i projektowanie artystyczne 
BranŜa 3 – nauczanie, wychowanie i działalność kulturalna 
BranŜa 4 -  rozrywka, rekreacja, turystyka 
BranŜa 5 – gastronomia, hotelarstwo, usługi domowe 
BranŜa 6 – ochrona zdrowia 
BranŜa 7 – słuŜby socjalne, społeczne i zatrudnienia 
BranŜa 8 – prawo i dziedziny pokrewne 
BranŜa 9 – bezpieczeństwo i słuŜby ochrony 
BranŜa 10 – finanse i dziedziny pokrewne 



Centra kształcenia na odległość na wsiach, projekt nr 9/2.1a/2006/595 realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 
2004-2006 Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe Ŝycie 

schematu a) – Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem 
 

 

   

 
 

 

• Testy kariery: 

Test „czy jestem przedsiębiorczy”? 
Test „czy jestem kreatywny”? 
Test preferencji i predyspozycji zawodowych 

• Indywidualny plan kariery 

• Piramida kariery 2  

 


