Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY
do projektu
„Komputer Twoją szansą!”
realizowanego w ramach Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe
życie, Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się
z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Komputer Twoją szansą!”
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA:
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON
E-MAIL
PYTANIA
 TAK  NIE

1

Jestem osobą, która ukończyła 25 rok życia

2

Uczę się, pracuję lub zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu  TAK  NIE
Cywilnego na obszarze jednego z powiatów: wołowskiego,
górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego
ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego
ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego
ziemskiego ząbkowickiego;

3

Z własnej inicjatywy deklaruję chęć udziału w projekcie, w  TAK  NIE
celu podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia
umiejętności w zakresie ICT

4

Posiadam wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie
(tj. wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe
lub niższe)

 TAK  NIE

5

Jestem osobą z niepełnosprawnościami

 TAK  NIE

(niezbędne jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności
lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)

6

Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia

 TAK  NIE

7

Jestem osobą, która ukończyła 50 rok życia

 TAK  NIE

TEST WIEDZY KOMPUTEROWEJ
1. Czym różni się plik od folderu?
a. To dokładnie to samo.
b. Plik to konkretne dane, a folder to element przy pomocy którego możemy te dane
organizować w pamięci komputera.
c. Folder to inna nazwa pliku.
d. Pliki to pojemniki na dane, a foldery to informacje zapisane w postaci cyfrowej.
2. Czym różni się hasło od loginu?
a. To dokładnie to samo.
b. Hasło jest konieczne do pracy, a login opcjonalny.
c. Hasło to sposób potwierdzenia tożsamości i wykorzystuje się je wraz z loginem.
d. Hasła można używać w zastępstwie to loginu.
3. Jakie mamy możliwości przechowywania plików na komputerze?
a. Możemy wykorzystać jeden z dostępnych nośników danych.
b. Plików się nie przechowuje.
c. Tylko i wyłącznie płyty CD/DVD.
d. Dysk twardy komputera.
4. Co to jest Internet?
a. To program komputerowy.
b. To ogólnoświatowa sieć komputerów połączonych z sobą.
c. To inna nazwa przeglądarki internetowej.
d. To jest to samo, co Intranet.
5. Czym różni się przeglądarka od wyszukiwarki?
a. Przeglądarka służy to wyświetlania stron internetowych, a wyszukiwarka do
znajdywania treści odpowiadających zapytaniom użytkownika.
b. To jedno i to samo.
c. Przeglądarka jest częścią wyszukiwarki.
d. Wyszukiwarka to nowsza wersja przeglądarki.
6. Do czego służy program MS Word?
a. To edytor tekstu.
b. To arkusz kalkulacyjny.
c. To program graficzny.
d. To część systemu operacyjnego.

7.
a.
b.
c.
d.
8.
a.
b.
c.
d.
9.

Czy przy pomocy arkusza kalkulacyjnego można rysować wykresy?
Nie.
Tak, ale tylko kołowe.
Tak.
Zależy od wersji arkusza.
Do czego służy program antywirusowy?
Do usuwania wirusów z systemu komputerowego.
Do magazynowania danych.
Do wykonywania obliczeń.
Do edycji pism i tekstu.
Przy pomocy jakiego darmowego narzędzia możemy rozwiązać prosty problem z
przeglądarka?
a. Korzystając z pomocy serwisu komputerowego.
b. Nie ma takiego narzędzia.
c. Korzystając z pomocy wbudowanej w przeglądarkę.
d. Z pomocą wyszukiwarki internetowej
10. Do czego służy poczta elektroniczna?
a. Do komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym.
b. Do przeglądania stron internetowych.
c. Zastępuję program graficzny.
d. Do wysłania listów (e-maila) pomiędzy użytkownikami Internetu.
Oświadczenia
Uprzedzona(-y) o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz
WROCOMP SZKOLENIA USŁUGI INFORMATYCZNE JERZY ŻEMŁA danych osobowych zawartych w
powyższym kwestionariuszu, do celów realizacji oraz ewaluacji projektu „Komputer Twoją szansą!”
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(a) że projekt pn. „Komputer Twoją szansą!” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10
Edukacja, Działania 10.03 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz
WROCOMP SZKOLENIA USŁUGI INFORMATYCZNE JERZY ŻEMŁA wszelkich materiałów audio, video
oraz zdjęć, na których widnieje postać, do celów promocyjnych oraz archiwizacyjnych projektu
„Komputer Twoją szansą!”
Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Komputer
Twoją szansą!” i akceptuję jego warunki.
Data
Podpis kandydata

