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Informacje ogólne dotyczące kursów 

 
Informacje o grupie docelowej 

 

W kursach udział wezmą uczestnicy projektu „Wsparcie na starcie”, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do szacowania – Zestawienie ilościowe kursów i szkoleń. 

 

Ramy czasowe kursów 
 

1. Zamawiający przez „godzinę” rozumie godzinę lekcyjną trwającą 45 min.  

2. Zajęcia muszą odbywać się w przedziale godzinowym od 8:00 do 20:00  

(z wyłączeniem dni świątecznych). 

3. Liczba godzin zajęć w danym dniu szkoleniowym musi wynosić minimum 4 godziny – 

maksimum 7 godzin (ponadto należy uwzględnić przerwę kawową – 15 minut,  

a w przypadku zajęć powyżej 6 godzin - przerwę obiadową – 30 minut). 

 

Zamawiający na etapie realizacji kursu dopuszcza możliwość zmiany godzin i dni celem 

dostosowania ich do potrzeb uczestników. 

 

W przypadku, gdy liczba chętnych osób na dany kurs wynosi do 3 osób Zamawiający 

dopuszcza możliwość dołączenia uczestników projektu do grupy utworzonej 

zewnętrznie, o ile jest taka możliwość. 
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Miejsce realizacji kursu oraz oznakowanie pomieszczeń 

 

Zajęcia muszą odbywać się: 

1. W pomieszczeniach dostosowanych do prowadzenia zajęć i odpowiednio w tym 

celu wyposażonych, tj.: w pomieszczeniach posiadających odpowiednie warunki 

sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe, z dostępem do naturalnego 

światła słonecznego. 

2. Sale szkoleniowe lub pozostałe miejsca niezbędne do przeprowadzenia zajęć 

teoretycznych lub praktycznych muszą być przystosowane do wielkości grupy, 

osób z niepełnosprawnością ruchową (jeśli takie są w grupie szkoleniowej) 

i rodzaju zajęć. Muszą być wyposażone w sprzęt/urządzenia/maszyny 

umożliwiające przeprowadzenie zajęć, w tym w przypadku zajęć teoretycznych 

obligatoryjnie:  krzesła, stoły/stoliki, tablicę i/lub flipchart i/lub rzutnik i/lub ekran 

do projekcji i/lub białą ścianę odpowiedniej wielkości lub inny system 

umożliwiający wizualizację omawianych tematów. 

3. Wykonawca musi zapewnić pomieszczenia szkoleniowe na terenie miasta 

Gliwice bądź Powiatu Gliwickiego, do której uczestnicy/uczestniczki mogą bez 

zbędnej zwłoki dotrzeć publicznymi środkami komunikacji. Wykonawca określi 

miejsce odbywania zajęć w formularzu ofertowym. 

4. Wykonawca zapewni oznakowanie miejsc, w których będą odbywały się zajęcia 

oraz umieści na dokumentacji dotyczącej realizacji kursu i na materiałach 

przekazywanych uczestnikom/uczestniczkom obowiązujące logotypy oraz 

informacje zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów 

operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc, 

w których realizowany będzie przedmiot zamówienia, w celu potwierdzenia 

zgodności z zapisami specyfikacji. 
 

 

Materiały do zajęć 

 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewni i przekaże  

na własność każdemu uczestnikowi/uczestniczce materiały szkoleniowe 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć (np. materiały w formie książkowej lub 

opracowanie własne o treści zgodnej z tematyką zajęć, zeszyt, długopis, teczkę 

na materiały). 
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2. Wykonawca zagwarantuje odpowiednią jakość i ilość materiałów oraz sprzętu  

do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych umożliwiających aktywny udział 

wszystkich uczestników/uczestniczek. 
 

 

Poczęstunek/ Wyżywienie 

 

Podczas odbywania zajęć (zgodnie z Taryfikatorem stawek EFS) Wykonawca zapewni 

każdego dnia uczestnikom/uczestniczkom: 

1) W dni szkoleniowe powyżej 4 godzin edukacyjnych poczęstunek składający się 

minimum z: 

 dobrej jakości kawy - bez ograniczeń; 

 dobrej jakości herbaty - bez ograniczeń; 

 mieszanych drobnych art. spożywczych (np. paluszki, krakersy, kruche ciasteczka, 

babeczki, rurki, ciasto) – w ilości min. 100 g na osobę; 

 dodatków do kawy i herbaty (np. cukier, mleczko, cytryna), 

 

2) Ponadto, w dni szkoleniowe powyżej 6 godzin edukacyjnych ciepły posiłek 

składający się minimum z:  

a) mięsa/ryby – 150 g 

b) ziemniaki/frytki – 150 g 

c) zestawu 2 różnych surówek – 200 g 

 

Świadczenia dodatkowe. 

 

1. Wykonawca ubezpieczy wszystkich uczestników/uczestniczki od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na okres od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

zamówienia do dnia jego zakończenia na minimalną sumę ubezpieczenia 

50.000,00 zł na osobę. Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający przedstawi 

Wykonawcy imienną listę osób wskazanych do ubezpieczenia. 

2. Jeżeli wymagają tego przepisy, bądź standardy realizacji szkolenia lub jest  

to niezbędne do uzyskania certyfikatu, przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca 

w cenie usługi zorganizuje i skieruje uczestników/uczestniczki na badania 

lekarskie, których celem będzie wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 

brak/występowanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. 

Oryginał orzeczenia Wykonawca wyda na własność uczestnikom/uczestniczkom 

po zakończeniu kursu. 

3. Wykonawca w cenie usługi pokryje wszelkie niezbędne koszty, m .in.: egzaminu, 

uzyskania certyfikatu na druku MEN lub zaświadczenia potwierdzającego 

ukończenie kursu. 
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4. Termin egzaminu musi się zawierać w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

PAKIET USŁUG 

 

1. Kurs komputerowy ECLD Base z egzaminem – minimum 35 godzin 
 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Celem kursu jest zdobycie podstawowych wiadomości o budowie i wykorzystaniu 

sprzętu komputerowego oraz nabycie umiejętności z zakresu pracy na komputerze 

z wykorzystaniem podstawowego oprogramowania. Zdobyta wiedza i umiejętności 

mają umożliwić uczestnikom uzyskanie certyfikatu ECDL Base. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 35 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki. 

 

Program kursu musi obejmować minimum następujące zagadnienia: 

- podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń 

komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych, 

- podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami 

internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji   

w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną, portale społecznościowe, 

komunikatory, 

- zagadnienia i umiejętność pracy w aplikacjach do edycji tekstu podczas tworzenia 

dokumentów, ich formatowania i drukowania, 

- zagadnienia i umiejętność pracy w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie dokumentu, 

modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. 

 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym ECDL Base oraz otrzymaniem 

Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.  
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2. Kurs komputerowy ECDL Profile z egzaminem – minimum 45 godzin 

 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom zbudowania swojej ścieżki certyfikacyjnej, 

która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców.  

Kurs pozwoli walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują  

do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobyta wiedza i umiejętności mają 

umożliwić uczestnikom uzyskanie certyfikatu ECDL PROFILE. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 45 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki. 

 

Program kursu musi obejmować minimum programowe z zakresu modułów: 

BASE/STANDARD/ADVANCED, które zostaną wybrane indywidualnie przez uczestników 

projektu. 

 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

 

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym ECDL PROFILE oraz otrzymaniem 

Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.  

 

D. Wymagania dodatkowe 

 

Z powodu dysfunkcji wzrokowych jednego z uczestników projektu, koniecznym jest 

zapewnienie narzędzia lupy systemowej, która umożliwi przyswojenie przekazywanych 

treści oraz pracę na komputerze. 

 

 

3. Kurs obsługi maszyn czyszczących z książeczką do celów sanitarno – 

epidemiologicznych z egzaminem – 40 godzin 

 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników projektu do pracy w służbach 

sprzątających, poprzez uzyskanie praktycznej wiedzy, jak efektywnie i profesjonalnie 

sprzątać w domu, biurze i innych obiektach korzystając z maszyn czyszczących oraz 

profesjonalnych środków czystości. Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu 
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operatora maszyn czyszczących z umiejętnością technologii mycia (profesjonalnego 

sprzątania) oraz książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 40 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki,  

w tym 20 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej  20  godzin zajęć praktycznych.  

 

Program kursu musi obejmować minimum następujące zagadnienia: 

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w sferze prac porządkowych i utrzymania 

czystości,  

- rodzaje obiektów i zasady sprzątania,  

- środki chemiczne i dezynfekcyjne wykorzystywane w usługach sprzątających,  

- techniki sprzątania,  

- nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji 

(m in. automat szorująco-zbierający, szorowarka jednotarczowa, odkurzacze 

ekstrakcyjne itd.),  

- zasady utrzymania czystości na zewnątrz obiektów,  

- zasady organizacji służb sprzątających,  

- zajęcia praktyczne – praca uczestnika z maszynami czyszczącymi, 

- uzyskanie orzeczenia lekarskiego w celu otrzymania książeczki do celów sanitarno - 

epidemiologicznych. 

 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

 

Wykonawca zapewni w cenie usługi koszt egzaminu przed komisją egzaminacyjną 

powołaną przez organizatora kursu. Egzamin zakończony będzie uzyskaniem certyfikatu 

Ministra Edukacji Narodowej. 

 

D. Miejsce realizacji kursu oraz oznakowanie pomieszczeń. 

 

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić niezbędny 

sprzęt, w tym maszyny czyszczące, dywany, środki czyszczące, odpowiednie 

pomieszczenie do korzystania z maszyn czyszczących. 
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4.  Kurs obsługi kas fiskalnych z obsługą magazynu oraz książeczką sanitarno 

epidemiologiczną z egzaminem – 90 godzin 
 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia  

do podjęcia pracy na stanowisku kasjera -  sprzedawcy z elementami obsługi 

magazynu oraz książeczką sanitarno - epidemiologiczną. Celem zajęć jest zdobycie 

niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności 

potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. Założeniem szkolenia jest przekazanie 

uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego 

sprzedawcę, fakturowania, raportów i rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy 

użyciu kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek z dotyczących organizacji 

stanowiska handlowego. Każdy uczestnik po szkoleniu uzyska książeczkę sanitarno - 

epidemiologiczną, nabędzie umiejętność pracy na komputerowych programach 

magazynowych oraz obsługi kasy fiskalnej. 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 90 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki, w tym 

45 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 45 godzin zajęć praktycznych.  

 

Program kursu musi obejmować minimum następujące zagadnienia: 

 zasady gospodarki magazynowej; 

 obsługa programu komputerowego WF-Mag lub pokrewnego; 

 obsługa kasy fiskalnej, sporządzanie raportów; 

 obsługa wózka paletowego ręcznego; 

 podstawy obsługi komputera; 

 bezpieczeństwo i higiena pracy; 

 zdobycie orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

 

 Kurs kończy się egzaminem i wystawieniem zaświadczenia wydawanego na podstawie 

§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz. 1632)  

 

 

 

 

 



 

 
Projekt „Wsparcie na starcie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Strona -9- 

5. Kurs obsługi wózków widłowych z egzaminem – 67 godzin 
 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności kierowania wózkiem w sposób 

wystarczający do codziennej pracy z jego zastosowaniem oraz przygotowanie 

uczestników do zdania egzaminu przed komisją UDT.  

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 67 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki, w tym 

52 godziny zajęć teoretycznych oraz co najmniej 15 godzin zajęć praktycznych (w tym 

co najmniej 7 godz. indywidualnych jazd wózkiem dla każdego uczestnika).  

 

Minimum programowe kursu powinno obejmować: 

 typy stosowanych wózków jezdniowych; 

 budowa wózka; 

 czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy 

wózkiem; 

 czynności kierowcy w czasie pracy wózkami; 

 wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa; 

 wiadomości z zakresu BHP; 

 wiadomości o dozorze technicznym; 

 praktyczna nauka jazdy 

o jazda wózkiem jezdniowym bez obciążenia: przód, tył, ósemkowanie, 

jazda  do celu;  

o jazda wózkiem jezdniowym z obciążeniem: przód, tył, ósemkowanie, jazda 

do celu, paletowanie, wysokie składowanie; 

 wiadomości związane z wymianą butli gazowych; 

 wymiana butli gazowych  

o pokaz instruktora i samodzielna wymiana przez kursantów. 

 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

 

Wykonawca zapewni w cenie usługi koszt egzaminu przed Komisją UDT oraz wydanie 

uprawnień. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r.  

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji 

urządzeń technicznych. (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 849 )zmienionym rozporządzeniem z dnia 

20 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 

ustawy o dozorze technicznym.  
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D. Miejsce realizacji kursu oraz oznakowanie pomieszczeń. 

 

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić plac 

manewrowy oraz w pełni sprawny technicznie sprzęt do zajęć praktycznych. Zajęcia 

praktyczne zostaną przeprowadzone w sposób umożliwiający  każdemu  

uczestnikowi/uczestniczce  opanowanie  wszystkich  niezbędnych  elementów 

wynikających z programu. 

 

6.Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi  

z egzaminem – 120 godzin 
 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Kurs skierowany jest do osób, które pragną podjąć zatrudnienie w charakterze 

opiekuna  w placówkach całodobowej opieki (dom Seniora), w placówkach opieki 

dziennej, w firmach zapewniających usługi opiekuńcze oraz dla osób zdecydowanych 

podjąć pracę opiekuna osoby starszej w kraju lub za granicą. Kurs zapewnia w pełni 

profesjonalne przygotowanie do zdania egzaminu. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 120 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki, w tym 

80 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych.  

Program kursu musi obejmować minimum następujące zagadnienia: 

 Formy opieki i pomocy osobom chorym i niepełnosprawnych 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna 

 Zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka 

 Zagadnienia gerontologii i psychologii 

 Higiena żywienia 

 Podstawy higieny osobistej 

 Obserwacja chorego, techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych 

 Praktyki w zawodzie opiekun osoby starzej bądź niepełnosprawnej 

 Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci 

 Budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną  
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C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

Kurs kończy się egzaminem i wystawieniem zaświadczenia wydawanego na podstawie 

§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632)  

 

D. Miejsce realizacji kursu oraz oznakowanie pomieszczeń. 

 

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić praktyki 

wszystkim uczestnikom kursu na terenie Powiatu Gliwickiego lub miasta Gliwice.  

 

7.Kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) – z egzaminem – 60 godzin 
 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników projektu kompetencji językowej  

i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w naturalnym polskim języku 

migowym w różnych sytuacjach życiowych na poziomie A1. Kurs z naturalnego 

polskiego języka migowego (PJM) skoncentrowany jest głównie na przekazaniu 

umiejętności rozumienia osób niesłyszących. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 60 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki  

w tym min. 35 godzin pracy własnej. 

 

Nabycie kompetencji językowej i kształtowanie umiejętności komunikacji w polskim 

języku migowym (PJM) na poziomie A – 1, poprzez: 

1. Poznanie znaków z zakresu języka migowego(nadawanie i odbieranie znaków). 

2. Zajęcia z zakresu komunikacji. 

3. Zajęcia z zakresu nauki słownictwa. 

4. Zajęcia z zakresu nauki gramatyki. 

 

 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

 

Wykonawca zapewni w cenie usługi koszt egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną 

Polskiego Związku Głuchych, sygnowanego pieczęciami Polskiego Związku Głuchych, 

wg. wzoru Centrum Edukacyjnego Języka Migowego w Warszawie. 
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8. Kurs języka angielskiego indywidualny – 30 godzin 
 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników projektu kompetencji językowej  

i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnych 

sytuacjach życiowych na poziomie adekwatnym do poziomu uczestnika. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć – 30 godzin kursu dla każdego uczestnika/uczestniczki. 

 

1. Zajęcia muszą odbywać się w przedziale godzinowym między 8.00 a 20.00  

od poniedziałku do soboty. 

2. Liczba godzin zajęć w danym dniu szkoleniowym musi być dostosowana  

do potrzeb uczestników, tj. w wymiarze godzinowym minimum 1 godzina, 

maksimum 3 godziny. 

3. Realizacja kursu dla każdego uczestnika winna się zakończyć do 10 grudnia 2018 

roku 

 

Program kursu musi obejmować minimum następujące zagadnienia: 

 

Zakres materiału tematycznego, leksykalnego, gramatycznego oraz funkcji 

komunikacyjnych języka powinien być odpowiednio dostosowany do poziomu 

uczestników (stosownie A1, A2, B1, B2, C1,C2). Wykształcenie kompetencji językowej  

i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnych 

sytuacjach życiowych. Rozwijanie sprawności językowych w następujących obszarach: 

rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie. Wymagane wykorzystanie metod 

aktywizujących i ćwiczeń praktycznych w nauczaniu języka. 

 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji / o uzyskaniu zaświadczenia 

 

Kurs zakończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na poziomie 

adekwatnym do poziomu uczestnika, opartym na wzorze zaświadczenia/certyfikatu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

D. Miejsce realizacji kursu  

 

Powiat Gliwicki – w miejscu zamieszkania uczestnika projektu (zgodnie z adresem 

zamieszkania uczestnika). 
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9.Kurs języka niemieckiego indywidualny – 30 godzin 
 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

 

Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników projektu kompetencji językowej  

i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku niemieckim w różnych 

sytuacjach życiowych na poziomie adekwatnym do poziomu uczestnika. 

 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć – 30 godzin kursu dla każdego uczestnika/uczestniczki. 

 

1. Zajęcia muszą odbywać się w przedziale godzinowym między 8.00 a 20.00  

od poniedziałku do soboty.  

2. Liczba godzin zajęć w danym dniu szkoleniowym musi być dostosowana  

do potrzeb uczestników, tj. w wymiarze godzinowym minimum 1 godzina, maksimum 

3 godziny. 

3. Realizacja kursu dla każdego uczestnika winna się zakończyć do 10 grudnia 2018 r. 

 

Program kursu musi obejmować minimum następujące zagadnienia: 

 

Zakres materiału tematycznego, leksykalnego, gramatycznego oraz funkcji 

komunikacyjnych języka powinien być odpowiednio dostosowany do poziomu 

uczestników (stosownie A1, A2, B1, B2, C1, C2). Wykształcenie kompetencji językowej  

i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku niemieckim w różnych 

sytuacjach życiowych. Rozwijanie sprawności językowych w następujących obszarach: 

rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie. Wymagane wykorzystanie metod 

aktywizujących i ćwiczeń praktycznych w nauczaniu języka. 

 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji / o uzyskaniu zaświadczenia 

Kurs zakończy się uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na poziomie 

adekwatnym do poziomu uczestnika, opartym na wzorze zaświadczenia/certyfikatu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

 

D. Miejsce realizacji kursu. 

 

Powiat Gliwicki – w miejscu zamieszkania uczestnika projektu (zgodnie z adresem 

zamieszkania uczestnika). 
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10. Grafika komputerowa z egzaminem – 60 godzin  
 

A. Informacje podstawowe o kursie. 

Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik 

komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. 

Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, 

technice  specjalistycznych algorytmach i strukturach danych, to jednak siłą rzeczy musi 

czerpać wiedzę z rzeczywistości. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników 

kwalifikacji umożliwiających ukończenie szkolenia i zaliczenie z wynikiem pozytywnym 

egzaminu zewnętrznego certyfikacyjnego. 

B. Szczegółowy opis kursu z minimum programowym i godzinami. 

 

Liczba godzin zajęć: co najmniej 60 godzin dla każdego uczestnika/uczestniczki, w tym 

15 godziny zajęć teoretycznych oraz co najmniej 45 godzin zajęć praktycznych.  

 

Minimum programowe kursu powinno obejmować: 

 

 Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki komputerowej, 

 Photoshop: Obszar roboczy programu, korekcja obrazu i fotografii, praca  

z warstwami, praca z tekstem, praca z edycją stron www, efekty 3D, tworzenie 

plakatów, ulotek, itp. 

 CorelDraw: Rysowanie prostych kształtów, transformacja i modyfikacja obiektów, 

wypełnienia i kontury, praca z tekstem, używanie efektów specjalnych, praca  

z tekstem, praca z narzędziami wspomagającymi rysowanie 

 Ilustrator: Konfiguracja dokumentów, tworzenie i edycja obiektów wektorowych, 

tworzenie i edycja ścieżek, praca z symbolami, narzędzia precyzyjne, praca  

na warstwach, tworzenie i edycja obiektów 3D, przekształcanie zdjęć na obiekty 

wektorowe. 

 InDesign: Podstawy działania programu, tworzenie i stosowanie stron 

wzorcowych, narzędzia pomocnicze, ramki graficzne, praca z tekstem, tabele, 

przygotowywanie plakatów i ulotek. 

 

C. Informacje o egzaminie i sposobie jego walidacji. 

 

Kurs kończy się egzaminem, po którego zdaniu uczestnicy otrzymują dyplom oraz 

zaświadczenie zgodne ze wzorem Rozporządzenia MEN z dnia 11.01.2012 r., które dają 

możliwość rozpoczęcia pracy na stanowisku grafika komputerowego. Wykonawca 

zapewni w cenie usługi koszt egzaminu zewnętrznego. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja_%28informatyka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_danych

