Iława. Jesteś osobą dorosłą, chcesz się kształcić, zdobywać
nowe kwalifikacje? Ta oferta jest dla Ciebie!
data aktualizacji: 2017.09.26

Doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, atrakcyjne zaplecze w postaci
świetnie wyposażonych sal i pracowni, bogata tradycja i oferta dla osób dorosłych - to
mocne strony Centrum Edukacji ZDZ w Iławie. Rekrutacja trwa, zapraszamy do zapoznania
się z ofertą.
Na rynku iławskim oprócz szkół publicznych działają również szkoły niepubliczne, dla których
organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.
Szkoły ZDZ to 24-letnia tradycja. Rocznie z nauki korzysta w nich ponad 2 200 uczniów i słuchaczy.
Centrum Edukacji ZDZ w Iławie od 21 lat prowadzi szkoły dla dorosłych. Oferta obejmuje Gimnazjum
dla Dorosłych, Szkołę Policealną oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoły posiadają
uprawnienia szkół publicznych od 1995 roku.
We wrześniu 2017r. rozpoczynają się także Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, które dają osobom po

16 roku życia możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych na poziomie ZSZ lub technikum.
Dodatkowo tylko w Centrum Edukacji ZDZ dostępna jest wyjątkowa oferta dla osób niepracujących,
w ramach której można skorzystać z bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz refundacji kosztów
opieki nad dziećmi do lat 3.
OFERTA SZKOLNA CENTRUM EDUKACJI ZDZ W IŁAWIE
Dla osób dorosłych, które ukończyły min. 16 lat:
OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
Nauka w systemie zaocznym – 2 weekendy w miesiącu lub do uzgodnienia z grupą.
Termin rozpoczęcia kursów: wrzesień 2017.
Miejsce realizacji kursów: Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, ul. Grunwaldzka 13.
Program szkolenia zgodny z podstawą programową dla danego zawodu. CE zapewni materiały
szkoleniowe dla uczestników kursów.
KKZ kończą się egzaminem zewnętrznym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży.
Uczestnicy otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a po zdaniu wszystkich
kwalifikacji w zawodzie – Dyplom Technika.
GDZIE SIĘ ZGŁASZAĆ?
Szkoły znajdują się w siedzibie Centrum Edukacji W-M ZDZ przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Iławie (obok
biurowca IZNS). Na słuchaczy czekają znakomicie wyposażone sale i pracownie komputerowe oraz
pracownia kosmetyczna. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy posiadający wysokie kwalifikacje i
wieloletnie doświadczenie.
Osoby zainteresowane kształceniem mogą się zgłaszać do siedziby Szkół od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-16.00 oraz w godzinach późniejszych i w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.
Centrum Edukacji ZDZ
ul. Grunwaldzka 13, Iława
tel. 89 648 41 81, 507 124 249, e-mail: ilawa@wmzdz.pl
www.szkolailawa.pl
Rekrutacja już ruszyła - serdecznie zapraszamy!
Centrum Edukacji ZDZ w Iławie dysponuje nowoczesnym zapleczem w postaci świetnie
wyposażonych sal dydaktycznych, a także pracowni komputerowej i kosmetycznej.
Rekrutacja trwa - zapraszamy do siedziby szkoły przy ulicy Grunwaldzkiej 13 w Iławie lub do
kontaktu telefonicznego pod numerami 89 648 41 81 lub 507 124 249.
Artykuł sponsorowany.
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