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INFORMACJA O PROJEKCIE 

pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB DOROSŁYCH  

Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO” 

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami – firmą „SEKA” S.A. oraz „Instytutem 

Badawczo-Szkoleniowym” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA 

KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Projekt skierowany jest do osób od 25 do 67 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, 
podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje, oraz które mieszkają, pracują lub uczą 
się na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. 
W szczególności zapraszamy osoby należące do jednej z trzech grup:  

 osób z wykształceniem maksymalnie średnim,  
 osób z niepełnosprawnością (bez względu na poziom wykształcenia),  
 osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia). 

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. 
 
W ramach projektu realizowane są szkolenia i kursy komputerowe o różnorodnej tematyce, na różnych 
poziomach zaawansowania. 
 

W lipcu i sierpniu 2021 roku zapraszamy nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego (bez 

względu na wiek, poziom wykształcenia, czy niepełnosprawność) na szkolenia pn. „Technologie 

informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej”.  

W programie zajęć m.in.: 

 wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, 

 nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, 

 wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie, 

 administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu 

oświaty, 

 edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, 

 obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego. 

 

Szkolenia dla nauczycieli trwa 60 godzin i realizowane jest w formie wyjazdowej.  

 

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się 

zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie projektu www.szkoleniakomputerowe.tarr.org.pl.  
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Szkolenia komputerowe w liczbach: 

 6 030 osób z regionu skorzysta ze szkoleń do końca czerwca 2023 roku. 

 Ponad 1,3 tysiąca uczestników wzięło udział w szkoleniach w 2018 roku. 

 Ponad 1,9 tysiąca uczestników wzięło udział w szkoleniach w 2019 roku. 

 Ponad 300 uczestników wzięło udział w szkoleniach w 2020 roku. 

 Ponad 270 grup przeszkolonych od początku realizacji projektu.  

 16 godzin trwa szkolenie specjalistyczne z systemów geoinformatycznych w praktyce (to najkrótszy kurs 

w ramach projektu). Najdłuższe szkolenia dotyczą programowania JAVA (432 godziny) oraz grafiki 

komputerowej (168 godzin). 

 Grupy od 4 do 20 uczestników na jednym kursie – w zależności od tematyki i poziomu zaawansowania. 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy projektu. 

Biuro projektu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Włocławska 167 

87-100 Toruń 

e-mail: szkoleniakomputerowe@tarr.org.pl 

tel. 56 699 54 89  

 

Projekt pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa 

kujawsko-pomorskiego” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  

2014-2020 – Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków 

obcych. 
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