
 

 

 

                         Zapraszamy  na bezpłatne zajęcia  komputerowe  on-line  

                              realizowane przez UTW w UWr w ramach międzynarodowego projektu              

                                                                              Erasmus+  

                                         „ Kształcenie seniorów w społeczeństwie cyfrowym”  

                                                Oryginalny  tytuł  „ Senior’s Learning In the Digital Society” 



       Proponujemy zajęcia zarówno dla osób które chcą  poznać od podstaw/  zasady korzystania ze Smatfonów i                        

       komputerów i  laptopów, ale także dla osób które,  używają technologii  cyfrowej na co dzień  i chcą 

       tę wiedzę pogłębić.  

      Zajęcia prowadzone są przez  słuchaczy UTW w UWr /Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie   

      Wrocławskim/ specjalistów informatyków, ale także  przez edukatorów wyszkolonych przez  specjalistów.  

                                    Harmonogram od   12.01.2021  do 10.02.2021 

                             1. Harmonogram zajęć  przedpołudniowych        

Data Godziny Temat  Prowadząca/y Linki 

18.01.2021 
poniedziałek 

10.45-11.45 Zakładanie i 
korzystanie z poczty 
 e-mail/ @gmail.com 

Dr Anna Gozdowski https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp 
 

25.01.2021 
poniedziałek 

10.45-11.45 Word edytor tekstu Mgr.inż 
Leszek Grudziński 

 https://utw.akademia.korbank.pl/gru-qge-dwq 
 

01.02.2021 
Poniedziałek 

10.45-11.45 Podstawy używania 
smartfona 

 Mgr.Teresa 
Kaufman 

https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpj-4hr 

 

08.02.2021 
poniedziałek 

10.45-11.45 Portal UTW w UWr Dr 
Anna Gozdowski 

https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp 
 

https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-qge-dwq
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpj-4hr
https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp


                                2. Harmonogram  zajęć  popołudniowych 

 

Data Godziny Temat Prowadząca/y Link 
12.01.2021 
wtorek 

17.00-18.00  Podstawy komputera i 
laptopa  
 

Mgr.inż Bożena 
Bugajska 

https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpf-z3h   
 

13.01.02021 
środa 

17.00-18.00 Podstawy komputera i 
laptopa, powtórka i 
rozszerzanie 

Mgr.inż Bożena 
Bugajska 

https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpf-z3h   
 

19.01.2021 
wtorek 

17.00-18.00 Pliki w smart fonie Mgr.Teresa 
Kaufman 

 https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpj-4hr 

  
 

20.01.2021 
Środa 

17.00-18.00 Pliki w smartfonie 
Powtórka i  
Rozszerzenie 

Mgr.Teresa 
Kaufman 

https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpj-4hr 

 

26.01.2021 
wtorek 

17.00-18.00 Przygoda z You Tube 
Część 1 

Mgr.inż.Małgorzata 
Tuchcińska 

https://utw.akademia.korbank.pl/mar-dz4-fdv 

 

27.01.2021 
środa 
 

17.00-18.00 Bankowość on-line 
Część 1 

Mgr.Jerzy 
Czerwonka 

https://utw.akademia.korbank.pl/gru-tvt-vtc 
 

02.02.2021 
wtorek 

17.00-18.00 Przygoda z You Tube 
powtórka części 1 i 
rozszerzenie 

Mgr.inż Małgorzata 
Tuchcińska 

https://utw.akademia.korbank.pl/mar-dz4-fdv 

 

03.02.2021 
Środa 

17.00-18.00 Bankowość on-line  Mgr.Jerzy 
Czerwonka 

https://utw.akademia.korbank.pl/gru-tvt-vtc 
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https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpj-4hr
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Powtórka części 1 i 
rozszerzenie   

09.02.2021 
wtorek 

17.00-18.00 Internet jak się łączyć?  
Użyteczne strony, 
narzędzia i aplikacje 

Mgr.inż. 
Zbigniew Błaszczyk 
Mgr.inż Bożena 
Bugajska 

 
  https://utw.akademia.korbank.pl/gru-zh9-qkj       
 

 
 

10.02.2021 
Środa 

17.00-18.00 Internet jak się łączyć? 
Użyteczne strony i 
aplikacje. 
Powtórka i rozszerzenie 
  

 Mgr.inż.Zbigniew 
Błaszczyk 
Mgr.inż Bożena 
Bugajska 

   
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-zh9-qkj       

 

 Szkolenie prowadzone jest na platformie Korbank 

 Informacje o szkoleniach: 

    Tel:  668 051 737  / wtorek i czwartek 14.00 – 15.30/ 

     E-mail :  tgierada2@gmail.com 

  . Logowanie  do szkolenia poniżej: 

Wymagana jest zainstalowana  przeglądarka Google Chrome lub inna przeglądarka jak Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, 

Microsoft Edge, Safari 

1. Jeżeli informację o szkoleniu dostaliście Państwo e-mailem to lewym klawiszem myszki proszę najechać na link i kliknąć.  Już 

jesteście Państwo na platformie Korbank. 

2. W miejsce  do tego przeznaczone wprowadzić Swoje Imię i kliknąć DOŁĄCZ 

https://utw.akademia.korbank.pl/gru-zh9-qkj
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-zh9-qkj


3. Następnie proszę wybrać mikrofon albo słuchawki i kliknąć w zależności czy chcecie tylko słuchać / to słuchawki/ czy  brać czynny 

udział/ tzn. słuchać ale także zadawać  pytania i dyskutować / to kliknąć mikrofon/.  Jeżeli pojawi się zielone kółko to jeszcze raz 

kliknąć w to zielone kółko z palcem do góry/ 

4. Następnie kliknąć w znaczek kamery                    GOTOWE 

 

Jesteście Państwo on-line w zajęciach,   dalsze  informacje poda prowadzący 

Jeżeli informacje o warsztatach / zajęciach komputerowych dostaniecie Państwo w załączniku to możliwe że będziecie musieli : 

1. Skopiować link prowadzącego  do GOOGL CHROME w miejsce www. / https:// a następnie wykonywać opisane  poniżej czynności/ 

pojawi się 

                                   Akademia Korbank 

2. Wprowadzić  swoje imię w przeznaczonym do tego miejscu a następnie kliknąć Dołącz 

3. Wybrać opcję z mikrofonem lub słuchawkami .. Jeżeli z mikrofonem  kliknąć na mikrofon, i wykonać próbę głosu, jeżeli ze 

słuchawkami kliknąć na słuchawki/ 

4. Kliknąć  kamerkę.         GOTOWE 

 


