
 
 

 

 
Program ogólny szkolenia podstawowego: 

„Obsługa komputera i Internetu  
– poziom zaawansowany” (Wersja 1.1) 

Nazwa formy kształcenia 
Kurs komputerowy „Obsługa komputera i Internetu – poziom zaawansowany”  
(na bazie programów MS Office lub OpenOffice oraz wybranych przeglądarek internetowych). 

Czas trwania, sposób realizacji 
Czas trwania kursu: 8 spotkań x 5 godziny dydaktyczne (razem 40 godzin). 
Sposób realizacji: zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne przy komputerze (ćwiczenia).  

Wymagania wstępne, sylwetka uczestnika 
 Potrzeba szkoleniowa uwzględniona w Indywidualnym Planie Działania 

 Kurs przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, które posiadają opanowane podstawy 
obsługi komputera i chcą podnieść swoje kwalifikacje. 

Cele kształcenia 

Cele ogólne: 

 Praktyczne wykorzystanie komputera do nauki i pracy; 

 Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w  społeczeństwie informacyjnym; 

 Podniesienie kwalifikacji w celu podjęcia lub zmiany pracy zawodowej – aktywizacja 
zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Cele szczegółowe (wiedza): 

 Znajomość ponadpodstawowej terminologii informatycznej; 

 Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem komputera; 

 Znajomość zagrożeń związanych z korzystania z Internetu; 

 Znajomość zasad pracy na komputerze (BHP); 

 Znajomość regulacji prawnych związanych z ochroną praw autorskich i ochroną danych 
osobowych, zwłaszcza danych przetwarzanych w komputerze. 

Cele szczegółowe (umiejętności): 

 Nauka samodzielnej konfiguracji systemu Windows oraz dostosowanie go do swoich potrzeb; 

 Wdrażanie do samokształcenia – rozwijanie zainteresowań poprzez prezentację różnych 
programów oraz naukę wyszukiwania potrzebnych informacji i rozwiązań problemów w 
Internecie; 



 
 

 

 Umiejętność twórczego korzystania z komputera i rozwiązywania problemów; 

 Umiejętność podłączenia i skonfigurowania urządzeń peryferyjnych, korzystanie z tych 
urządzeń. 

Plan nauczania 
Temat teoria praktyka razem 

Obsługa systemu operacyjnego – poziom 

zaawansowany. 
1 9 10 

Edycja tekstów – poziom zaawansowany 1 14 15 

Obsługa Internetu i poczty elektronicznej 1 14 15 

Razem 3 37 40 

Treści kształcenia 

Obsługa systemu operacyjnego – poziom zaawansowany 

 Kompresowanie plików; 

 Ochrona danych przed utratą wskutek awarii, przed niepowołanym dostępem, przed 
wirusami – tworzenie backupu i archiwum, hasła, oprogramowanie antywirusowe i firewall; 

 Etyka i prawne aspekty pracy z komputerem, licencje i prawa autorskie oprogramowania, 
piractwo komputerowe, ochrona danych osobowych w Internecie; 

 Instalowanie i odinstalowywanie programów (np. w Windows); 

 Dostosowywanie systemu (np. Windows) do własnych potrzeb: zmiana rozdzielczości ekranu, 
ustawienie myszki i klawiatury, właściwości paska zadań i menu start, Panel Sterowania; 

 Obsługa menadżera zadań, kończenie procesów, kontrola wydajności komputera; 

 Nagrywanie danych na płytach CD/DVD, obsługa programu do nagrywania płyt; 

 Administracja kontami użytkowników (np. w Windows)  

 Podstawy konfiguracji sieciowej (np. w Windows) , protokół TCP/IP. 

Edycja tekstów – poziom zaawansowany 

 Formatowanie akapitu i strony: wstawianie obramowania, kolumny,  

 Zaawansowane formatowanie grafiki, 

 Zaawansowane formatowanie tabeli; 

 Nagłówek i stopka; 

 Statystyka wyrazów i dokumentu; 

 Konfigurowanie autokorekty; 

 Praca z dużymi dokumentami: style tekstu, podział na sekcje, spis treści; 

 Wstawianie komentarzy; 

 Koperty i etykiety, korespondencja i listy seryjne, pobieranie danych z programu (np. MS 
Excel). 



 
 

 

Obsługa Internetu i poczty elektronicznej 

 Konfiguracja klienta pocztowego (Outlook Express lub inne), pobieranie wiadomości z 
serwera; 

 Zakładanie kont na portalach tematycznych, korzystanie z forów dyskusyjnych. 

Warunki zaliczenia kursu 
1. Szkolenie kończy się sprawdzianem kompetencji i umiejętności z zakresu tematyki szkolenia – 

testem wiedzy i/lub zadaniem kontrolnym. 
2. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zdobycie ze sprawdzianu minimum 70% możliwych do 

zdobycia punktów (ocena dotyczy testu wiedzy i/lub zadania kontrolnego). 
3. Do sprawdzianu zostaje dopuszczona osoba, która w czasie trwania szkolenia spełniła 

następujące warunki: 

 frekwencja minimum 80%; 

 systematyczna i rzetelna praca w czasie zajęć; 

 odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć. 
4. Po zaliczeniu szkolenia osoba kończąca go dostaje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. 
5. Jeśli osoba nie uzyska zaliczenia, możliwa jest poprawa sprawdzianu w terminie 30 dni od 

zakończenia zajęć (dopuszcza się formę zdalną sprawdzianu). Jeżeli w drugim terminie osoba 
także nie uzyska zaliczenia, dostaje „Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu”. 

6. Warunkiem otrzymania „Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu” jest frekwencja między 
50 % a 80. 

Dodatkowe wytyczne dla szkolenia 
1. Osadzenie tematyki kursu w kontekście aktywizacji zawodowej Uczestnika/czki Projektu 

(wykorzystanie strony internetowej Fundacji www.aktywizacja.org.pl) 
 

2. Uwzględnienie aspektów aktywizacji zawodowej  w praktyce (podczas przygotowania 
ćwiczeń i zadań) np.: 

 obsługa poczty elektronicznej (własny adres e-mail, dostęp do skrzynki 
elektronicznej), 

 wyszukiwanie/zamieszczanie ofert pracy, 

 sporządzanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), 

 korespondencja oficjalna (np. podania, oświadczenia itp.), 

 praktyczne elementy e-biznesu, e-learningu, bankowości elektronicznej itp., 

 bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, 

 bezpieczeństwo użytkowania komputera (oprogramowanie antywirusowe itp.). 

 

http://www.aktywizacja.org.pl/

