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 Zwracam się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Instytutu  bądź na  

tablicy informacyjnej informacji o naborze na BEZPŁATNE SZKOLENIE 

IFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI UJK  Multimedia-IT Friendly Profesor – Nowe 

metody kształcenia realizowane w ramach projektu „Progres " Gospodarka - Edukacja – 

Sukces”. 

Dla informacji podaję zakres szkolenia przedstawiony przez Firmę  Young Digital Planet  

SA , ul. Słowackiego 175, 80-298 Gdańsk, która będzie prowadzić szkolenia : 

 

 Zasady metodyczne posługiwania się TIK we wspomaganiu nauczania, wpływ na 

efektywność nauczania. Organizacja zajęć z komputerem. 

 Tworzenie stron internetowych oraz ich publikowanie. 

 Praca z tablicami interaktywnymi w czasie zajęć dydaktycznych. 

 Analiza danych oraz praca z narzędziami obliczeniowymi zawartymi w programie MS 

Excel. 

 Zaawansowana edycja tekstów w programie MS Word. 

 Tworzenie multimedialnych prezentacji w programie MS PowerPoint. 

 Edycja i obróbka grafiki w programie MS Paint. 

 Statystyczna analiza danych oraz ich wizualizacja w programie Statistica. 

Szkolenia prowadzone będą w przedziale czasowym 15.00-19.00, w terminie od 03.10.2011r. 

do 16.12.2011r. 

Harmonogram szkolenia 

dni tygodnia  m-c  X    m-c XI    m-c 
XII 

  grupa   

                  

               szkoleniowa 

poniedziałek 3 10 17 24 31 7 14 21 28  5    II   

wtorek 4 11 18 25  8 15 22 29  6 13   III   

środa 5 12 19 26  9 16 23 30  7 14   IV   

czwartek 6              V   

piątek 7 14 21 28  18 25    2 9 16     



 Rekrutacja prowadzona w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (pok.39), 

 w sposób ciągły aż do zakwalifikowania pełnej liczby uczestników w terminie do 

15.09.2011r. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu (zał. Nr1 REGULAMINU SZKOLENIA 

MULTIMEDIA – IT FRIENDLY PROFESSOR). Pozostałe załączniki regulaminu należy 

wypełnić i złożyć w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w miesiącu październiku br. , 

jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia kursu. Wszystkie dodatkowe informacje oraz 

druki zawarte są w regulaminie szkolenia. 

Wszystkie dodatkowe informacje oraz druki zawarte są w regulaminie szkolenia. 

   

        

 

       Z wyrazami szacunku 

             Joanna Wilk 

http://www.ujk.edu.pl/news/files/Regulamin_Multimedia_IT_II.doc
http://www.ujk.edu.pl/news/files/Regulamin_Multimedia_IT_II.doc
http://www.ujk.edu.pl/news/files/Regulamin_Multimedia_IT_II.doc

