
    Plan spotkań 

 Komputerowego Klubu dla Seniora   
 

1.Plan oraz data spotkania może ulec zmianie po wcześniejszym zawiadomieniu uczestników Komputerowego Klubu dla Seniora.  

2.Tematy zajęć dostosowane są do kompetencji i umiejętności uczestników. 

3.Uczestnicy mogą zaproponować własne tematy spotkań oraz terminy ich realizacji po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi zajęcia. 

 
Data 

planowego 

spotkania 

 

Temat spotkania KKS 

Ilość 

uczestników 

KKS 

Blok zajęć 

16.01.2014 Plan i realizacja spotkań KKS na rok 2014 (propozycje  tematów 

przez uczestników spotkania) Spotkanie organizacyjne.  (kontynuacja 

zajęć z dn. 12.12.2013)  

 

30.01.2014 Podstawy pracy z komputerem; modele pracy z komputerem ; 

Zasady BHP pracy z komputerem – dyskusja. 

 

13.02.2014 Media społecznościowe - serwisy społecznościowe dla Seniorów. 

Sposoby wyszukiwania znajomych i osób o podobnych 

zainteresowaniach. (facebook, nasza-klasa, fora dyskusyjne) 

rejestracja i logowanie – pierwsze kroki w serwisie facebook – 

komunikowanie się ze znajomymi) 

 

27.02.2014 Zasady korzystania z portali społecznościowych – ćwiczenia 

praktyczne. Układy strony głównej. 

 

6.03.2014 Zarządzanie plikami, folderami – praca z oknami, obsługa 

programów. Wyszukiwanie informacji w Internecie opartych na 

własnych umiejętnościach – praca zespołowa.  

 

20.03.2014 

 

Konserwacja komputera, ochrona i bezpieczeństwo. Jak chronić 

siebie i swoje dane osobowe w Internecie?. Jak chronić komputer 

przed atakami z sieci? – dyskusja. Zasoby w Internecie na temat 

bezpieczeństwa własnego podczas pracy z komputerem.  

 

3.04.2014 Jak działa Internet?, przydatne strony WWW, Bezpieczeństwo w 

Internecie, rozrywka przez Internet, komunikacja z bliskimi, 

ciekawostki internetowe, poczta internetowa.  

 

24.04.2014 Edytor tekstu Microsoft Word 2010 – zasady i funkcje edytora. 

Tworzenie tekstu według wskazanego schematu. Ćwiczenia 

praktyczne, piszemy teksty. 

 

8.05.2014 Jubileusz KKS  

22.05.2014 Poznanie arkusza kalkulacyjnego Excel 2010. Zasady korzystania 

z arkusza, metody wprowadzania danych,  Do czego służy arkusz 

kalkulacyjny. Wykonywanie obliczeń. np. budżet domowy na 

szablonie arkusza.  

 

29.05.2014 Ćwiczenia praktyczne z arkusza kalkulacyjnego Excel 2010  

 

 

5.06.2014 Co legalne, co nielegalne w Internecie?. Prawa kupującego w 

sklepach i na aukcjach internetowych, zasady udostępniania 

plików i materiałów w Internecie, odpowiedzialność karna i 

majątkowa internauty. Omówienie zasad bezpieczeństwa i 

dobrego obycia w Internecie. Dyskusja pomiędzy uczestnikami i 

wymiana własnych doświadczeń.  

 

12.06.2014 Zdjęcia, filmy, muzyka dla seniora. Jak robić zdjęcia aparatem 

cyfrowym?, zapisywanie fotografii w komputerze, Zamieszczanie 

zdjęć w mediach społecznościowych, Oglądanie filmów DVD i 

DiviX, najciekawsze filmy na YouTube, internetowe kina i 

wypożyczalnie filmów. Jak słuchać muzyki z komputera.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 


