
Harmonogram od  09.03.2021 – 19.05.2021 

 

                                  Zajęcia wtorki i środy /godz. 17.00 – 18.00/ 

 

Data Godziny Temat Prowadząca/y Link 

09.03.2021 17.00-18.00 
„Zakupy w sieci, 

wybór i bezpieczeństwo” 

 mgr inż.  

Janina Stobiecka 

 

 https://utw.akademia.korbank.pl/jan-2fk-fyn 

 

10.03.2021 17.00-18.00 Powtórka i rozszerzenie 
mgr inż.  

Janina Stobiecka 

 

https://utw.akademia.korbank.pl/jan-2fk-fyn 

16.03.2021 

        i 

17.03.2021 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

„ Fascynujący, użyteczny, 

poprawiający jakość życia ale 

potencjalnie niebezpieczny 

Internet” 

mgr inż. 

Zbigniew Błaszczyk 

 

 

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

 

 

23.03.2021 17.00-18.00 
„Karty bankowe prawie bez 

tajemnic.” 

mgr  

Jerzy  Czerwonka 

 

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

 

24.03.2021 17.00-18.00 

„Załatwmy sprawy urzędowe 

przez Internet czyli profil 

zaufany i ePUAP” 

mgr  

Jerzy Czerwonka 

 

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

 

13.04.2021 17.00-18.00 „Podstawy i pliki w smartfonie mgr  

http://utw.akademia.korbank.pl/jan-2fk-fyn
http://utw.akademia.korbank.pl/jan-2fk-fyn
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-zh9-qkj
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-tvt-vtc
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-tvt-vtc


        i 

14.04.2021 

 

17.00-18.00 

–kontynuacja” Teresa Kaufman https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpj-4hr 

 

20.04.2021 

      i 

27.04.2021 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

You Tube: „Ciekawostki i 

użyteczność, do czego możemy 

wykorzystać” 

mgr inż. 

Małgorzata 

Tuchcińska 

 

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

 

21.04.2021 17.00-18.00 „ Korzystanie z poczty gmail” 
dr Anna 

Gozdowski 

 

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

 

28.04.2021 17.00-18.00 „GPS w laptopie i smartfonie” 
dr Anna  

Gozdowski 

 

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

 

11.05.2021 17.00-18.00 

Zdjęcia, Aabumy 

Libre office, 

Picasso 

mgr Teresa Kaufman 

mgr inż. Janina 

Stobiecka 

 

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

 

 

12.05.2021 17.00-18.00 
Zdjęcia, album-on-line, 

 obróbka zdjęć 

mgr inż. 

Bożena Bugajska 

 

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

 

18.05.2021 

        i 

19.05.2021 

17.00-18.00 

 

17.00-18.00 

„ Wykorzystanie technologii 

cyfrowej do podróżowania i 

utrzymywania kontaktów w 

czasie wakacji” 

Zespół UTW w UWr. 

„Kształcenie seniorów 

w społeczeństwie 

cyfrowym” 

 

https://utw.akademia.korbank.pl/gru-zh9-qkj       
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Zajęcia poniedziałkowe / godz.10.45- 11.45/ 

 KONSULTACJE: po uprzednim zgłoszeniu się do Teodozji Gierady, 

 /e-mail : tgierada2@gmail.com/ 

 albo telefonicznie tel: 668 051 737 ( wtorki i czwartki godz. 14.00-15.30/. 

Osoby zgłaszające się na konsultacje proszone są o podanie pytań do konsultacji. 

Zgłoszenia  do konsultacji proszę zgłaszać do czwartku poprzedzającego konsultację 

tygodnia. 

Wszystkie konsultacje będą miały miejsce w poniedziałki godz. 10.45-11.45 

Data 

konsultacji 
Temat do konsultacji Prowadząca/y 

Termin 

zgłoszenia 

na konsultacje 

Link 

15.03.2021 Word: edytor tekstu 
mgr inż. 

Leszek Grudziński  
Do 11.03.2021 https://utw.akademia.korbank.pl/gru-qge-dwq 

22.03.2021 
Smartfon: SMS, 

MMS poczta głosowa 
dr Anna Gozdowski Do 18.03.2021 https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp 

mailto:tgierada2@gmail.com
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-qge-dwq
https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp


12.04.2021 
Zakupy w sieci. 

Gdzie po lek? 

mgr inż. 

Janina Stobiecka 
Do 08.04.2021 https://utw.akademia.korbank.pl/jan-2fk-fyn 

19.04.2021 
Bankowość. Sprawy 

urzędowe 

mgr 

Jerzy Czerwonka   
Do 13.04.2021 https://utw.akademia.korbank.pl/gru-tvt-vtc 

26.04.2021 YouTube 
mgr inż. 

Małgorzata Tuchcińska 
Do 22.04.2021 https://utw.akademia.korbank.pl/mar-dz4-fdv 

10.05.2021 
GPS w laptopie i 

smartfonie  
dr Anna Gozdowski Do 06.05.2021 https://utw.akademia.korbank.pl/adm-7g4-pgp 

17.05.2021 Zdjęcia, albumy  
mgr Teresa Kaufman, 

mgr inż. Janina Stobiecka 
Do 13.05.2021 https://utw.akademia.korbank.pl/gru-dpj-4hr 

 

Szkolenie rozpoczynamy 09.03.2021 na  platformie  „KORBANK”. Logowanie  do szkolenia 

poniżej: 

1.Proszę skopiować link prowadzącego  do GOOGL CHROM w miejsce www. / https:// a następnie 

wykonywać opisane czynności/ pojawi się 

                                   Akademia Korbank 

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

3.  Wybrać opcję z mikrofonem lub bez / ze słuchawkami/. Jeżeli z mikrofonem  kliknąć na mikrofon, i 

wykonać próbę głosu, jeżeli ze słuchawkami kliknąć na słuchawki/ 

http://utw.akademia.korbank.pl/jan-2fk-fyn
https://utw.akademia.korbank.pl/gru-tvt-vtc
https://utw.akademia.korbank.pl/mar-dz4-fdv
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4  Kliknąć  kamerkę. 

GOTOWE 

W czasie szkolenia można wpisywać swoje uwagi, pytania,  czy preferencje tematów dalszych szkoleń w 

specjalnym polu przeznaczonym do korespondencji  . Dokładne informacje podadzą osoby prowadzący 

szkolenie. 

 Zespół  edukatorów projektu „ SELID „ Erasmus+  UTW w UWr 

i  kierownik projektu dr Anna Gozdowski 

 

                     

 

  

 

 

 


