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OŚRODEK  SZKOLENIOWY  COMPUTER  PLUS  EDUKACJA 
27 lat działalności (od 1989 roku) 

W Ośrodku znajdą Państwo wiele atrakcyjnych kursów szerokiej 
gamy oprogramowania: 
Microsoft, Autodesk, Adobe, Corel, SolidWorks, Comarch



Misja

Misją Ośrodka Szkoleniowego Computer Plus Edukacja jest 
dostarczanie naszym Klientom korzyści poprzez świadczenie 
wysokiej jakości usług szkoleniowych pozwalających na 
usprawnienie ich procesów produkcyjnych i biznesowych, 
poprzez podnoszenie kwalifikacji zaangażowanych w nie 
pracowników. 



Zespół

Nasz zespół to grupa wykwalifikowanych specjalistów, posiadających duże 
doświadczenie pozwalające na:

- opracowanie nowoczesnych programów, lekcji e-learningowych, materiałów 
szkoleniowych

- opracowanie, realizację i rozliczanie projektów szkoleniowo – doradczych
- sprawną organizację własnych oraz powierzonych szkoleń
- organizację konferencji i seminariów

Wiedza merytoryczna pracowników działu, jak i Trenerów poparta 
jest wieloletnim doświadczeniem, licznymi szkoleniami i certyfikatami.



Baza dydaktyczno-lokalowa

7 sal wykładowo – konferencyjnych 
4 sale komputerowe 

wyposażone w sprzęt komputerowy i audiowizualny, 
z dostępem do Internetu 
z legalnym oprogramowaniem biurowym i multimedialnym.   
W zależności od rodzaju szkolenia sale dodatkowo doposażamy w kamery, skanery, kasy fiskalne itp. 

Budynek nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w windę umożliwiającą 
osobom niepełnosprawnym na korzystanie z budynku. Wszystkie sale posiadają 
klimatyzację. 

Ponadto, dysponujemy mobilną pracownią komputerową wyposażoną w 50 laptopów i 3  projektory 
multimedialne.



Ośrodek Szkoleniowy

Organizujemy szkolenia

• biurowe 

• inżynierskie

• graficzne

• internetowe

• biznesowe



Jakość usług szkoleniowych

• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z Normą PN-EN ISO 9001:2009

• Certyfikat Autoryzowany Partner Szkoleniowy Corel

• Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk 

• Autoryzowane Centrum Certyfikacji Autodesk 

• Certyfikat Partnera Szkoleniowego Comarch

• Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

• Akredytacja Podlaskiego Kuratora Oświaty

• Wpis do Rejestru Usług Szkoleniowych



Doświadczenie i profesjonalizm

• zorganizowaliśmy ponad 3 tysiące szkoleń 

• przeszkoliliśmy ponad 23 tysiące osób 

• z naszych usług skorzystało ponad 1400 firm 

• opracowaliśmy kilkadziesiąt autorskich programów i materiałów 

szkoleniowych

• zrealizowaliśmy ok. 40 projektów UE 



UZYSKAJ 
PRZEWAGĘ NAD 
KONKURENCJĄ 
POPRZEZ 
SZKOLENIA 
PRACOWNIKÓW



Szkolenia biurowe

MS Word 
narzędzie MS Office stosowane do edycji dokumentów tekstowych

MS Excel 
narzędzie MS Office stosowane do tworzenia arkuszy obliczeniowych

MS Power Point 
narzędzie MS Office do tworzenia prezentacji multimedialnych

MS Project 
profesjonalne narzędzie MS Office do zarządzania projektami, 
zarządzania czasem i powierzonymi zadaniami



Korzyści

• wykorzystywać możliwości pakietu MS Office w codziennej pracy,    
aby łatwiej i szybciej osiągać wymierne korzyści biznesowe

• skuteczniej planować i organizować prace biura

• właściwie dobierać metody, techniki i formy komunikowania się

• skutecznie działać w sytuacjach trudnych i stresowych

• profesjonalnie zarządzać projektami, zadaniami do wykonania



Szkolenia inżynierskie

AutoCAD
komputerowe wspomaganie projektowania i modelowanie 3D

Solid Works
oprogramowania do projektowania 3D CAD, kontroli projektu 

3ds MAX 
profesjonalne narzędzia do modelowania i animacji 3D

Inventor
pełne wsparcie branży mechanicznej

Kosztorysowanie
przygotowywanie kosztorysów w programie Norma PRO



Szkolenia inżynierskie

Funkcjonujący w T-Matic Grupa Computer Plus 
Dział Automatyki Przemysłowej 

od wielu lat buduje urządzenia automatyki przemysłowej 
i teraz przyszła pora na podzielenie się zgromadzonym 

doświadczeniem 
w zakresie sterowania

Programowanie sterowników PLC



Korzyści

• uzyskanie maksymalnego zwrotu z inwestycji w 
oprogramowanie

• wiarygodne potwierdzenie wiedzy i umiejętności 
pracowników

• przyśpieszenie rozwoju zawodowego
• zwiększenie wiarygodności organizacji w branży
• profesjonalne projekty techniczne
• uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Autodesk



SWOBODA, 
SZYBKOŚĆ, 
WYDAJNOŚĆ

Szkolenia graficzne 
i internetowe



Szkolenia graficzne i internetowe 

• CorelDraw
• Adobe: Photoshop, Ilustrator, InDesign
• Montaż video 
• Cyfrowa obróbka zdjęć
• Projektowanie graficzne 
• Tworzenie i projektowanie stron www
• Web Design
• Marketing w Social Media 
• Copywriting w praktyce



Korzyści

• wzmocnienie i poprawa wizerunku firmy

• atrakcyjnie wizualnie prezentacje

• oszczędność pieniędzy i czasu przy tworzeniu materiałów    

informacyjno - promocyjnych

• nieograniczone możliwości do promocji - w druku, video, 

w Internecie, mediach cyfrowych

• uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Corel



KOMPETENCJE 
DOBREGO 
MENEDŻERA
Szkolenia 
biznesowe



Szkolenia biznesowe

• Negocjacje z elementami NLP 
• Profesjonalne techniki sprzedaży
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Zarządzanie strategiczne
• Zarządzanie finansami i controling
• Zarządzanie w logistyce
• Kreowanie dobrego wizerunku firmy
• Business English



Korzyści

• wzrost elastyczności organizacji

• wyszkolona kadra menedżerska i pracownicza

• zminimalizowanie problemów z zarządzaniem personelem

• zmniejszenie problemów z zarządzaniem finansami

• zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej

• zwiększenie efektywności pracy

• transformacja organizacji

• uzyskanie wzrostu zaangażowania własnych pracowników



Zapewniamy

• dynamiczny rozwój osobisty oraz nowe kompetencje zawodowe

• warsztaty, dzięki którym lekko, łatwo i przyjemnie zdobywa się 

najbardziej specjalistyczną wiedzę

• wykwalifikowaną, certyfikowaną kadrę trenerską

• materiały szkoleniowe przydatne w codziennej pracy

• komfortowe warunki lokalowe

• certyfikat ukończenia szkolenia, zaświadczenie MEN

• przerwy kawowe i lunch



Korzyści szkoleń

• podnoszą profesjonalizm i jakość wykonywanej pracy
• dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności
• pomagają pracownikowi identyfikować się z firmą, ułatwiają 

zrozumienie celów i strategii działania firmy
• wpływają pozytywnie na umiejętności menedżerskie kadry 

kierowniczej, czy też pracownika
• pełnią funkcję motywacyjną, jako forma nagrody i 

wyróżniania przez pracodawcę
• zaspokajają ambicje pracownika, samorealizacji i 

wzbogacania rozwoju zawodowego



Szkolenia dla dzieci i młodzieży

po lekcjach
zimowiska i półkolonie

Programowanie Scratch
Programowanie robotów LEGO
Robotyka i elektronika dla Smyka
Przygoda z drukiem 3D
Tworzenie stron dla najmłodszych
Grafika dla najmłodszych



Zapraszam do współpracy

T-Matic Grupa Computer Plus
Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja

Małgorzata Jaworska

www.computerplus.com.pl/edukacja


	��Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja� �Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego �
	Slajd numer 2
	Misja
	Zespół
	Baza dydaktyczno-lokalowa
	Ośrodek Szkoleniowy
	Jakość usług szkoleniowych
	Doświadczenie i profesjonalizm
	Uzyskaj przewagę nad konkurencją poprzez szkolenia pracowników�
	Szkolenia biurowe
	Korzyści
	Szkolenia inżynierskie
	Szkolenia inżynierskie
	Slajd numer 14
	Swoboda, szybkość, wydajność
	Szkolenia graficzne i internetowe �
	Korzyści
	Slajd numer 18
	Szkolenia biznesowe
	Korzyści
	Zapewniamy
	Korzyści szkoleń
	Szkolenia dla dzieci i młodzieży�
	Zapraszam do współpracy�

