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Szkolenia komputerowe - ECDL.

 Szkolenia komputerowe - ECDL

29 maja 2014 r. w szkole w Tumlinie zakończyły się dwa kolejne szkolenia komputerowe. W szkoleniu
uczestniczyli mieszkańcy Tumlina. Szkolenia realizowane były przez firmę Profesjonalne Szkolenia
Informatyczne Sp. z o.o. w ramach projektu „e-obywatel – rozwój kompetencji ICT w regionie
świętokrzyskim” z poddziałania 9.6.2 PO KL. Zajęcia okazały się tak interesujące, że już dziś wiemy,
że są osoby zainteresowane udziałem w kolejnej edycji szkolenia, które planowane jest jesienią.

W ramach tego projektu uczestnicy zostali przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi oprogramowania

biurowego: edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, przeglądania stron internetowych i komunikacji. Szkolenie
to zakończyło się egzaminem i uzyskaniem europejskiego certyfikatu ECDL START, który zaświadcza, że jego
posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy użyciu komputera zadania, takie jak: edycja tekstów,
wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, przeglądanie i wykorzystywanie zasobów Internetu oraz użytkowanie
poczty elektronicznej.  Egzaminy ECDL sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy
zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy. Kurs został zorganizowany
z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Tumlina i Kobiet z Klasą.
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