


 jesteśmy obecni w regionie
 15 Centrów Edukacji w 12 miastach regionu



W-M ZDZ w Olsztynie

24 - lata istnienia na ryku szkoleniowym
22 - lata  doświadczenia w prowadzeniu szkół
58 - projektów unijnych od 2009 r. 
88 - osób  zespołu pracowniczego



Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 



Celem projektu jest 

Zwiększenie stopnia oraz poprawa
umiejętności korzystania z e-usług
publicznych u min. 8178 dorosłych
mieszkańców: 

56 gmin woj. warmińsko- mazurskiego, 
5 gmin woj. mazowieckiego, 
4 gmin woj. lubuskiego.

Termin realizacji projektu do końca
2019r.



Celem projektu jest 

Nabycie /doskonalenie posiadanych
            e-kompetencji  (informatycznych,
informacyjnych i ich codziennego
użytkowania) 
      
Proponowane działania są odpowiedzią
na „Lokalne diagnozy zasobów i potrzeb
na rzecz kompetencji cyfrowych”  
opracowane dla mieszkańców  65 gmin.



01.11-2016r.  -  31.12.2019r.
Wartość projektu : 8 943,62 zł
w tym :
Środki wspólnotowe : 8269 176,27 zł
Środki publiczne :         817 830,63 zł
Środki prywatne  :         733 936,72 zł



8869 mieszkańców z 65 gmin z województwa:
warmińsko-mazurskiego    (56 gmin  = 7774 osób)
mazowieckiego                    (5 gmin  =   515 osób)
lubuskiego                            (4 gminy =  580 osób)



Wsparcie mieszkańców w podziale na grupy wiekowe:

2 487 os. w wieku 18-34 lata,

2 121 os. w wieku 35-43 lata,

3 017 os. w wieku 44-64 lata,

1 244 os. w wieku 65+,

      w tym 628 osób niepełnosprawnych.



 szkolenia komputerowe
 dla mieszkańców wszystkich gmin powiatu

szczycieńskiego oraz gmin Myszyniec i Czarnia            
                                   

 ogółem skorzysta ze szkoleń 1275 osób
 w ciągu 3 lat



 Gimnazjum w  Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 2a, 12-120 Dźwierzuty
 Gminna Biblioteka Publiczna  ul. Niepodległości 1, 12-120 Dźwierzuty
 Zespół Szkół w Jedwabnie  ul. Polna 2, 12-122 Jedwabno
 Miejski Ośrodek Kultury,  ul. Rynek 10A, 12-130 Pasym
 Zespół Szkół w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym
 Gimnazjum w Rozogach, ul. 24 Stycznia 13, 12-114 Rozogi
 Gminna Biblioteka Publiczna  w Rozogach
 Centrum Edukacji  ZDZ  Szczytno, ul. B. Chrobrego 4
 Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie, Polska 8
 Szkoła Podstawowa  nr 6 w Szczytnie, ul. Bohaterów Września 1939 2
 Zespół Szkół w Lipowcu,  Lipowiec 48, 12-100 Szczytno
 Zespół Szkół w Olszynach, Olszyny  32, 12-100 Szczytno
 Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Młodzieżowa 2, Świętajno
 Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Świętajnie,  ul. Młodzieżowa 2,
 Zespół Szkół w Wielbarku, ul. M. Kopernika 10,  12-160 Wielbark



Gminna Biblioteka Publiczna, Czarnia 43A
Gminna Biblioteka Publiczna Plac Wolności 58, Myszyniec
Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, Myszyniec
Zespół Szkół ul. Dzieci Polskich 1, Myszyniec





Obsługa urządzeń cyfrowych

Komputer/ Laptop 
Tablet 
Smartfon 
Aparat cyfrowy 
Skaner 
Drukarka 
Tablica interaktywna  



Obsługa programów komputerowych

Edytory tekstu (np. word)
Arkusze kalkulacyjne (np. excel)
Programy do nagrywania muzyki
Programy od obróbki zdjęć
Poczta elektroniczna – zakładanie poczty i jej obsługa
Programy do nagrywania i obróbki filmów
Programy do prezentacji (np. power point)



 Edukacja
 Sprawy codzienne
 Finanse
 Relacje z bliskimi 
 Praca i rozwój zawodowy 
 Zdrowie
 Odpoczynek i hobby
 Sprawy obywatelskie
 Sprawy religijne
 Nowe tematy pagadanek



Co będziemy robić?

-Szkolenia narzędziownia  
    
Np. jak obsłużyć tablet, smartfon?, zrobić zdjęcie
wnuczkowi i udostępnić na FB?
Obsługa word, excel, power point itp.

-Warsztaty/pogadanki 

np. w szkole jak korzystać z dziennika elektronicznego?
W klubie seniora lub związku emerytów i rencistów warsztaty:
Jak komunikować się przez SKYPE, umówić wizytę u lekarza?
Jak kupić bilet lotniczy i zaplanować wycieczkę?



1 osoba może uczestniczyć w 10 spotkaniach x 4 godz. /40 godz./
Liczba uczestników w grupie – ok 10 osób
Początek szkoleń – kwiecień 2017 
Miejsce szkoleń – e-kluby
19 Przewodników - instruktorów



Wycieczki - w każdym e-klubie przewidziane są
wycieczki np. do Urzędu Miasta w celu sfinalizowania
zakładania konta na e-PUAP. Koszt wycieczki tj. przejazd i
ewentualnie koszty towarzyszące np. ubezpieczenie NNW
finansuje projekt

E-mosty – inaczej telekonferencje przez komunikator np.
skype organizowane miedzy takimi samymi kołami
zainteresowań w woj. lubuskim i mazowieckim lub
warmińsko –mazurskim i lubuskim



Eventy – spotkania w e-klubach np. z okazji dnia dziecka, dnia
babci. Na spotkaniach będą organizowane konkursy z
symbolicznymi nagrodami

Przy wykorzystaniu platformy internetowej projektu 

www.e-kompetencje.wmzdz.pl



„T R I P ”
odpowiedzialny za realizację zadań merytorycznych, tj. za przygotowanie,
zaproszenie do i realizację podróży w e-kompetencje, w e-życie i w e-świat, lokalnej
społeczności, w składzie:

•Tutorzy 

•Rdzenni Inspiratorzy 
•Przewodnicy – lokalni trenerzy



Gudzbeler-Biedulska Jolanta                                                                    

Królikowski Paweł

Nowiński Robert

Zygmuntowicz Andrzej

Tabaka Robert

Masiak Piotr

Staszewski Adam

Górniak-Stolarczyk Kamila 

Dziemian Karol 

Piechowska Katarzyna 

Bartkowska Katarzyna 

Drężek Katarzyna 

Drężek Grzegorz

Szlachetka Mariusz

Wnuk Hanna

Żebrowski Krzysztof

Mierzejek Małgorzata 

Kobyliński Krzysztof

Lewalska- Konstanty Agata



TUTOR:  

MATEUSZ NASIADKO

RDZENNY INSPIRATOR: 

BARBARA ŚWIERCZYŃSKA 





Dziękuję za uwagę

Barbara Justyna Świerczyńska

kom. 725 299 914
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