Bezpłatne szkolenia komputerowe
15.11.2021 – 30.04.2022

W ramach międzynarodowego Projektu Erasmus+
„Kształcenie seniorów w społeczeństwie cyfrowym”
Część 1

Propozycje tematów:
Zajęcia stacjonarne w poniedziałki i środy godz. 10.00 - 11.30
w UTW UWr przy ul. Dawida 1 w Małym Domku sala nr 8
1. Korzystanie ze stron internetowych UTW w UWr:
Mgr inż. Janina Stobiecka
/

www.utw.uni.wroc.pl /
Facebook
Strona Oficjalna: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim
Strona Prywatna: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim
2. Korzystanie z komputera i laptopa łatwe i przyjemne
Mgr inż. Bożena Bugajska
3. Używanie smartfona
Mgr Teresa Kaufman

4. Korzystanie z platform: Korbank i MS Teams
Mgr inż. Leszek Grudziński
/Korzystanie z mikrofonu, powiększanie obrazu, regulacja głośności, porozumiewanie się
z prelegentem/
5. Profil Zaufany, m-obywatel,
IKP /internetowe konto pacjenta; paszport covidowy /
Mgr Jerzy Czerwonka
6. Edytor tekstu
Mgr inż. Leszek Grudziński
/formatowanie czcionki, pisanie listów, czcionka , kolory, odstępy, akapity, marginesy, polskie znaki/
7. Elementy grafiki w tekście
Mgr inż. Bożena Bugajska
8. Tworzenie tabel /Word, Excel/
Mgr inż. Janina Stobiecka
9. Instalacja i korzystanie ze SKYPE’a
Mgr Teresa Kaufman
10. Instalacja i korzystanie z WhatsApp
Mgr Teresa Kaufman
11. Arkusz kalkulacyjny
Mgr inż. Bożena Bugajska
/ Tworzenie budżetu domowego. Tworzenie tabel. Sporządzanie wykresów. /
12. YouTube
Mgr inż. Leszek Grudziński
umiejętność wyszukiwania i korzystania /muzyka, filmy/
13. Blog – zakładanie i prowadzenie
Mgr inż. Bożena Bugajska

14. Bankowość : w różnych opcjach: - Nie posiadam konta w żadnym banku i chcę założyć;
- Posiadam konto tradycyjne i pragnę otworzyć internetowe;
- Posiadam konto tradycyjne i internetowe i co dalej.
Mgr Jerzy Czerwonka
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Część 2
Szkolenia praktyczne w terenie; terminy do uzgodnienia z prowadzącym.
1. Korzystanie z kas samoobsługowych sklepu spożywczego /dla posiadaczy kart bankomatowych /
/Kaufland/ ul. Legnicka 62, ul. Długa 37/47
/Lidl/ ul. Braniborska 82 , ul. Balonowa 30
/Carrefour/ ul. Legnicka 58 – „Magnolia”
/Biedronka/ ul. Legnicka 57b
2. Wyjście do sklepu; Prezentacja urządzeń gospodarstwa domowego i ich obsługa w sklepie AGD
/ np. pralki, zmywarki, odkurzacze, kuchenki elektryczne i inne wg. zainteresowania.
Grupy co najmniej 3 osobowe/.
3. Wyjście do sklepu ; prezentacja i omówienie rodzajów smartfonów
/ w sklepie z elektroniką/.
Zajęcia on-line w poniedziałki godz. 17.00-18.00 prowadzone będą na platformie KORBANK .
Tematy i linki do wykładów podamy w terminie późniejszym. Obecność nie wymaga zapisów.
1. Spotkania wirtualne video, czat ze znajomymi, rodziną bez potrzeby instalowania specjalnej aplikacji.
2. Karty kredytowe; Blik.
3. E-booki
4. We Transfer /do przesyłania dużych plików – do 2 Gb /
5. Paczkomaty /Inpost/
6. Sztuczna inteligencja /gdzie się ją spotyka, jak nam pomaga, jak z niej korzystać, na co uważać/.
Zgłoszenia na zajęcia stacjonarne i poza siedzibą UTW w UWr
przyjmuje :

Teodozja Gierada
e-mail: tgierada2@gmail.com
telefonicznie / 668 051 737/ w poniedziałki i wtorki w godz.14.00-15.30
oraz u dyżurnych w UTW w UWr.
Przy zgłoszeniu proszę o podanie swojego nazwiska i imienia, adresu e-mail, i/albo telefonu oraz tematu zajęć.
Grupy będą tworzone w zależności od ilości zgłoszeń
i podane do wiadomości e-mailowo, lub telefoniczne
oraz na tablicy ogłoszeniowej w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.
W imieniu instruktorów i swoim zachęcam do udziału w szkoleniach.
Dr Anna Gozdowski
Kierownik Projektu „ SELID” Erasmus+ w UTW w UWr.

