
KURSY INFORMATYCZNE 

 

 

K1   Podstawy programowania –Scratch dla nauczycieli – poziom podstawowy. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, głównie 

dedykowany jest nauczycielom zajęć komputerowych na pierwszym 

i drugim poziomie edukacyjnym, którzy chcą wykorzystywać elementy 

programowania w swojej pracy. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

 K2   Podstawy obsługi komputera i Internetu dla nauczycieli – poziom 

podstawowy. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami systemu 

operacyjnego Windows 10, budową i eksploatacją komputera, pracą 

w edytorze tekstu Word  2010, arkuszem kalkulacyjnym Excel 2010, 

programem do prezentacji PowerPoint 2010, obsługą Internetu, poczty 

elektronicznej, budową i użytkowaniem stron internetowych. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K3   Podstawy obsługi komputera i Internetu dla nauczycieli – poziom 

zaawansowany. 

Celem kursu jest zaawansowana praca w systemie Windows 10 oraz 

z programami Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, umiejętność 

zakładania oraz zarządzania szkolnymi witrynami internetowymi 

(stronami WWW), obsługa komunikatorów internetowych, portali 

społecznościowych (np. Facebook). 

Ilość godz. 20 

Koszt: 230 zł 

K4   Budujemy szkolną stronę www - podstawy HTML 5 i kaskadowych arkuszy 

stylów CSS3 w projektowaniu  szkolnej witryny WWW. 

Celem kursu jest zapoznanie się z językami programowania HTML 5  

i CSS 3, zasadami budowy stron WWW, budowa i uruchomienie własnej 

szkolnej strony WWW.  

Ilość godz. 30 

Koszt: 280 zł 

K5   Podstawowy kurs HTML 5 i CSS 3. 

Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami tworzenia stron WWW przy 

wykorzystaniu języków programowania HTML 5 i CSS 3 za pomocą 

edytorów, budowa i uruchomienie własnej  strony WWW. 

Ilość godz. 30 

Koszt: 280 zł 

K6   Budujemy szkolną stronę www za pomocą systemu zarządzania treścią Joomla 

3 CMS. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami budowy  

i zarządzania własną szkolną stroną WWW za pomocą systemu CMS 

Joomla 3.  

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K7   Budujemy szkolną stronę www za pomocą systemu zarządzania treścią 



WordPress 4 CMS. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami budowy  

i zarządzania własną szkolną stroną WWW za pomocą systemu CMS 

WordPress 4.  

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K8   Nauczanie zdalne dla nauczycieli za pomocą platformy Moodle 3. 

Kurs poświęcony dodawaniu i zarządzaniu zasobami stanowiącymi treść 

szkolenia e-learningowego jak: prezentacja, strona HTML, plik wideo, 

pdf, rysunek, animacja oraz dodawaniu modułów aktywnych szkolenia 

jak: Lekcja, Słownik Pojęć, Zadanie, Ankieta, Głosowanie, Książka, Quiz  

w oparciu o darmową platformę zdalnego nauczania Moodle. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K9   Podstawy instalacji i administracji szkolnej platformy zdalnego nauczania 

Moodle 3. 

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą  

z systemu zdalnego nauczania e-learning, konfiguracją i administracją 

platformy, tworzeniem i zarządzaniem kursami, dodawanie  

i zarządzanie użytkownikami, realizacją pomiaru dydaktycznego  

czyli tworzenie testów. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K10  Kurs dla administratorów platformy Moodle 3. 

Jest to kurs dla wszystkich, którzy są użytkownikami Moodle 3  

i chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie administracji platformą. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 230 zł 

K11  Kurs z podstaw obróbki grafiki za pomocą darmowego oprogramowania 

Paint.Net. 

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi możliwościami 

darmowych aplikacji graficznych Paint.Net. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K12  Kurs Word 2010 podstawowy. 

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą  

z zakresu edytora tekstu Word 2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K13  Kurs Word 2010 zaawansowany. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu edytora tekstu 

Word 2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 280 zł 

K14  Kurs Excel 2010 podstawowy. 

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą  

z zakresu edytora tekstu Word 2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 



K15  Kurs Excel 2010 zaawansowany. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu edytora tekstu 

Word 2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 280 zł 

K16  Kurs PowerPoint 2010 podstawowy. 

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą  

z zakresu edytora tekstu Word 2010 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K17  Kurs PowerPoint 2010 zaawansowany. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu edytora tekstu 

Word 2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 280 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


