
OFERTA SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH DLA SENIORÓW 
 

SZKOLENIE Z ZAKRESU PODSTAWOWYCH KOMPETENCJI 
INFORMATYCZNYCH 

Szkolenie dedykowane, dla osób zupełnie początkujących, które nie miały wcześniej 
styczności z urządzeniami teleinformatycznymi tj. komputer, laptop, tablet, smartfon 
czy nawet zwykły telefon komórkowy) 
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WYMIAR GODZIN 
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"Senior w cyberprzestrzeni"  
 
ZAKRES TEMATYCZNY: 
 
1. Charakterystyka i funkcjonalność 
urządzeń teleinformatycznych - 15 h  
W ramach tego modułu uczestnicy będą 
mieli możliwość zapoznania się i 
oswojenia z funkcjonalnością urządzeń 
teleinformatycznych jak komputer, laptop, 
smartfon, tablet czy nawet zwykły telefon 
komórkowy, tak aby na początek 
przełamać wszelkie bariery i strach. 
2. Praktyczna obsługa komputera - 40 h  
Moduł obejmuje podstawy obsługi 
komputera w systemie Windows (budowa i 
podstawy obsługi komputera, edycja 
tekstu, zarządzanie zasobami użytkownika 
(foldery, pliki). 
3. Podstawy korzystania z internetu - 20 
h (4 dni)  
Moduł obejmuje : przeglądarki internetowe 
wyszukiwanie i dodawanie do ulubionych 
przydatnych stron, surfowanie po 
Internecie, wyszukiwarki – zasady 
wyszukiwania informacji, zakładanie 
poczty, pisanie e-maili i odpowiadanie na 
listy. 

 

75 h 
(15 dni) 

400 zł. 

 



 

WARSZTATY Z ZAKRESU KORZYSTANIA Z E-USŁUG 
Dla osób bardziej zaawansowanych tzn. znających już podstawy obsługi komputera i 
innych urządzeń teleinformatycznych (tj. np. laptop,  tablet  czy smartfon) 
proponujemy warsztaty w zakresie korzystania z e-usług: 

1. 

Warsztaty "Internet i poczta elektroniczna" 
Na warsztatach nauczymy jak sprawne 
wyszukiwać informacji oraz przechowywać je 
w przeglądarce internetowej, a także 
nauczymy się korzystać z poczty 
elektronicznej, począwszy od założenia 
skrzynki mailowej po redagowanie i wysyłanie 
wiadomości.   
ZAKRES TEMATYCZNY:  
1. Praca z przeglądarką, ustawienia programu,  
2. Nawigacja miedzy stronami WWW, 
wyszukiwanie informacji,  
3. Poczta elektroniczna, korespondencja 
elektroniczna, zarządzanie skrzynką pocztową 

15 h 
(3 dni) 

80,00 zł. 

2. 

Warsztaty "Komunikatory internetowe"  
 
Na warsztatach będzie można dowiedzieć się 
co to są komunikatory internetowe, serwisy 
społecznościowe i fora internetowe oraz 
dowiedzą się  jak z nich korzystać. 
 
ZAKRES TEMATYCZNY: 
1.  Instalowanie Skype/WhatsApp/ Facebook  
na własnym komputerze/smartfonie czy 
tablecie i zakładanie profilu. 
2. Zasady użytkowania i bezpieczeństwa 
programów. 
3. Wyszukiwanie i dodawanie znajomych. 
4. Bezpłatne funkcje programów(rozmowy 
głosowe, czaty, rozmowy wideo, 
współdzielenie ekranu). 

20 h 
(4 dni) 

100 zł. 

3. 

Warsztaty pn. "Cyfrowa obróbka zdjęć"  
  
Warsztaty dedykowane dla osób, które 
chciałyby poznać tajniki fotografii cyfrowej, jej 
obróbkę  i techniczne aspekty.Nauka będzie 
obejmowała wszystkie aspekty związane z 
tematem,  od zgrania zdjęć na komputer aż do 
utworzenia wirtualnego albumu, obróbki, 
kolażu i pokazu własnych zdjęć. 
 
ZAKRES TEMATYCZNY: 
1. Zasoby mojego komputera. 
2. Korzystanie z legalnego, darmowego 

30 h 
(6 dni) 

150 zł. 



oprogramowania. 
3. Dyski przenośne – przenoszenie zdjęć z 
aparatu, wybieranie i nagrywanie ich na płytę 
lub pendrive. 
4. Bezpłatny prosty program do obróbki 
fotografii. 
5. Prosta korekta zdjęć przed ich 
wydrukowaniem lub wywołaniem. 
6. Samodzielne wykonanie kartki 
okolicznościowej i widokówki przy użyciu 
efektów artystycznych. 
7. Eksperymenty z fotografią. 
8. Wykonanie pokazu własnych fotografii 

4. 

Warsztaty pn. "Senior na e-zakupch" 
Wiemy jak uciążliwe jest robienie zakupów, 
bieganie po sklepach i ich noszenie. Dlatego 
opracowaliśmy specjalny program warsztatów, 
aby oswoić osoby starsze z możliwością 
robienia zakupów przez Internet.  
 
ZAKRES TEMATYCZNY 
1. Porównywarki cenowe 
2. Omówienie i korzystanie z portali 
ogłoszeniowych i sprzedażowych (m.in.  OLX,  
Allegro). 
3. Sklepy internetowe i ogólne zasady 
korzystania, dostawy i płatności (m.in. zakupy i 
dostawa z Tesco czy delikatesów Alma). 

20 h 
4 dni 

100 zł. 

5. 

Warsztaty pn."Media cyfrowe" 
nie wychodząc z domu seniorzy mogą również 
korzystać z cyberprzestrzeni jaką są media 
cyfrowe, dzięki warsztatom seniorzy nabędą 
wiedzę nt. legalnego korzystania z mediów 
elektronicznych oraz korzystania z takich usług 
jak e-booki, audio-booki czy programy 
telewizyjne i radiowe. 
ZAKRES TEMATYCZNY 
1. Obsługa telewizji internetowej  
2. Programy radiowe   
4. Internetowe wypożyczalnie filmów  pozycje 
płatne i bezpłatne. 
5. Ulubione filmy i seriale. 
6. E-booki i audio-booki zakupy i 
wypożyczanie. 
7. Nagrywanie i odtwarzanie multimediów.  
8. Wymiana plików muzycznych i filmowych. 
 

20 h 
4 dni 

100 zł. 

 



ZAPISY (do 29 lipca 2016 r.) 

 osobiście: Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości  
                   ul. Zwycięstwa 36 
                   44-100 Gliwice, oficyna II p. 
lub  

 telefonicznie: 32 230 48 79 
 
Zajęcia prowadzone w miłej bezstresowej atmosferze w gronie rówieśników. 
przez doświadczonego wykładowcę z wieloletnim stażem w prowadzeniu zajęć z 
zakresu obsługi komputera i urządzeń teleinformatycznych, m.in. dla seniorów. 

 
WARUNKIEM ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA JEST ZEBRANIE SIĘ GRUPY 10 OSÓB 


