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Jesteś właścicielem lub pracownikiem mikro, małego 
lub średniego przedsiębiorstwa i chcesz podnieść swoje 
kompetencje cyfrowe?
Dołącz do projektu Go4NewTech i weź udział 
w bezpłatnych szkoleniach online opracowanych 
przy wsparciu fińskich rozwiązań dydaktycznych.

Dla kogo? 
Szkolenia w projekcie oferowane są dla właścicieli lub pracowników 
firm usługowych lub działów usługowych firm produkcyjnych 
(np. w księgowości, logistyce, marketingu).

Jak realizowane są szkolenia?
Każde z oferowanych szkoleń obejmuje blok 8-godzin dydaktycznych 
przeprowadzanych przez nauczycieli akademickich i praktyków. 
Grupy szkoleniowe liczą 7-10 osób. Istnieje możliwość realizacji 
szkolenia w trakcie jednego lub dwóch dni. Szkolenia mogą być 
przeprowadzone stacjonarnie, online lub w formie hybrydowej. 

Masz PYTania? skonTakTUJ siĘ z naMi
Oferujemy możliwość organizacji dedykowanych szkoleń 
z dostosowaniem treści do potrzeb i specyfiki danej firmy. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami: 
+48 71 343 77 73, projekt@dobrekadry.pl 
lub na stronie projektu

go4newtech.dobrekadry.pl

szkolenia 
dostępne do końca 
listopada 2022 r.



Oferujemy szeroką gamę szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe. Są to m.in.:

Na to szkolenie zapraszamy osoby, które chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie analizy 
i wizualizacji danych przy użyciu programu MS Excel. Szkolenie skierowane jest do początku-
jących oraz średniozaawansowanych użytkowników MS Excela. Podczas szkolenia pokażemy 
w jaki sposób wykorzystywać potencjał arkuszy kalkulacyjnych do podniesienia efektywności 
i szybkości pracy poprzez automatyzację wybranych zadań i wielowymiarową analizę danych. 
Szkolenie prowadzone jest w oparciu o przystępne praktyczne przykłady zastosowania programu 
MS Excel w środowisku pracy.

Wyszukiwanie treści w Internecie jest obecnie czynnością powszechną, wielokrotnie powtarzaną 
w ciągu dnia. Nie oznacza to jednak, że wszyscy użytkownicy Internetu potrafią efektywnie wyko-
rzystywać narzędzia i możliwości wyszukiwarek. W trakcie szkolenia pokażemy jak skutecznie 
wyszukiwać treści (nie tylko przez jedną wyszukiwarkę internetową). Praktyczne ćwiczenia 
pokażą m.in. jak wykorzystywać zasoby Deep Web i skrócić czas potrzebny na realizację zadań 
związanych z wyszukiwaniem informacji, jak planować strategię wyszukiwania, dobierać słowa 
kluczowe, jak zwiększyć skuteczność w odnajdywaniu potrzebnych informacji.

Każdego dnia korzystamy z różnych urządzeń – tablety, smartfony, komputery a nawet smart 
lodówki czy telewizory. Warto wiedzieć jakie są aktualne zagrożenia w cyberświecie i jak możemy 
się przed nimi uchronić. Niestety nie zawsze wystarczy prosta instalacja oprogramowania anty-
wirusowego. Dlatego to szkolenie, w praktyczny sposób, pokaże konkretne mechanizmy służące 
do obrony. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie zachowań bezpiecznego korzystania z usług 
internetowych zarówno w środowisku pracy jak i życiu codziennym.

Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki baz danych i wykorzystania ich przede wszyst-
kim w procesie analizy danych, np. na użytek systemów klasy business intelligence. Omówiona 
zostanie wewnętrzna architektura baz danych niezbędna dla zrozumienia organizacji zasobów 
danych. Na tej podstawie będzie możliwe wykorzystanie tych zasobów do celów analitycznych. 
Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę w zakresie języka SQL. Na zajęciach, wykorzystując 
elementy pedagogiki symulacyjnej, na bieżąco są omawiane przypadki użycia baz danych przez 
uczestników warsztatów.

PoznaJ nasze szkolenia

Bezpieczeństwo 
w internecie

wykorzystanie 
Baz danych i sQL

go4newtech.dobrekadry.plWięcej tematów szkoleń dostępnych jest na stronie projektu 

efektywne wyszukiwanie 
informacji
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anaLiza danych z wykorzystaniem 
arkuszy kaLkuLacyjnych


