
 

 

Dane firmy:  

 

BRC Consulting Renata Różycka 

ul. Wałbrzyska 24c 

52-314 Wrocław 

www.brcon.pl 

 

 

Krótko o firmie:  
 

Firma BRC Consulting od 2008 roku zajmuje doradztwem dla firm oraz szkoleniami zawodowymi i 

kompetencyjnymi, podnoszącymi kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem regionalnych 

rynków pracy. Wiemy, że rzeczywistość nie jest czymś stałym, że nasi Klienci ciągle się rozwijają a co za tym idzie 

mają nowe potrzeby i oczekiwania. Żeby je zaspokoić, staramy się oferować im nowoczesne szkolenia i kursy „szyte 

na miarę”. 

Oferujemy cykle szkoleniowe i doradcze dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów. Przed 

realizacją każdego projektu wspólnie ustalamy, jakie kryteria muszą być spełnione, by nasze działanie osiągnęło swój 

cel a Klient sukces. W procesie wstępnej diagnozy zapotrzebowania określamy czy dążymy do rozwoju określonych 

kompetencji kwalifikacji zawodowych, pracujemy nad wizerunkiem, zmieniamy postawy i motywujemy. 

Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług 

na najwyższym poziomie. 

Za cel postawiliśmy sobie przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa w szerokim zakresie tematycznym, 

dbając przy tym o najwyższą jakość obsługi oraz wygodę uczestników. 

 

 

Państwa rola w realizacji:  
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Zaproszenie 
uczestnika

• możemy pomóc Państwu w tym poprzez kontakt z potencjalnymi 
uczestnikami telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie ogłoszeń 
na stronach internetowych i Facebooku.

Uzupełnienie 
prostej 

dokumentacji

• dokunmety zostaną wysłane do Państwa pocztą i 
po ich wypełnieniu należy je odesłać do naszego 
biura

Szkolenie
• Ustalenie terminu rozpoczęcia kursu w 

Państwa miejscowści następuje 
najpóźniej do 2 dni roboczych po 
otrzymaniu dokumnetów.  

http://www.brcon.pl/


 

 

Informacje o kursie:  
 

Szkolenia w 5 obszarach zgodnym ze standardem DIGCOMP i 21 kompetencjach 

przypisanych do danego obszaru (tabela poniżej). 
 

- kurs jest w 100% refundowany ze środków Unii Europejskiej, 

- indywidulane podejście poprzez różne poziomy szkolenia A (podstawowy) lub B (średnio zaawansowany), 

- Wi-Fi, laptop dla każdego uczestnika zapewniony przez firmę na okres szkolenia,  

- wydany przez naszą firmę profesjonalny podręcznik do nauki dla każdego kursanta w prezencie,  

- wartość kursu na jednego pracownika 4000 zł, 

- przedział wiekowy między 18 a 67 lat, 

- grupa do 10 osób,  

- wykfalifikowany trener, 

- opłacamy sale,  

- kurs trwa 75 godzin i nie dłużej niż 5 godzin dziennie (długość i częstotliwość kursu do ustalenia),  

 

 

Po zakończonym szkoleniu egzamin wraz z certyfikacją w systemie ECCC 

 ( http://www.eccc.com.pl/opis_certyfikatu.html) 

 

Obszar Nazwa kompetencji  

Informacja 

1.1 Przeglądanie, filtrowanie informacji                                                                                                                                          
1.2 Ocena informacji 
1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji 

 

Komunikacja 

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 
2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami 
2.3 Aktywność obywatelska online                                                                                                 
2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych                                                              
2.5 Etykieta                                                                                                                                                 
2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową  

 

Tworzenie treści 
3.1 Tworzenie treści 
3.2 Integracja i przetwarzanie treści 
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 3.4 Programowanie 

 

Bezpieczeństwo 

4.1 Narzędzia służące ochronie 
4.2 Ochrona danych osobowych 
4.3 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z 
korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
4.4 Ochrona środowiska 

 

Rozwiazywanie 
problemów 

5.1 Rozwiazywanie problemów technicznych 
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiazywania problemów 
5.3 Innowacyjność́ i twórcze wykorzystywanie technologii 
5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych 

 

 

http://www.eccc.com.pl/opis_certyfikatu.html

