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Diagnoza
problemq ktory
rnazostat
ronvi4zany lub
opis potrzeby
lokatnej
spolecmoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
&igki realizacji
przedsigrzigcia

ZnajomoSi obsfugi komputera orazkorzystaria z internetu staje sig coraz bardziej
podstawow4 umiej gtno Sci4, umozliwiaj 4c4 komunikacj g, zdobywanie wiedzy,
za\atwianie codziennych spraw oraz uczestniczenie w nowoczesnym
spoteczeristwie.
Osoby starsze, kt6re nie umiej4 samodzielnie porusza6 sig w Swiecie nowoczesnych
technologii, s4 coraz bardziq bezradne i wykluczone z udogodniefr i mozliwo6ci,
kt6rete technologie oferuj4. Kursy komputerowe dla Senior6w pozwol4poznac
oraz utrwalid praktyczne umiejgtnoSci korzystania z popularnych program6w
komputerotvych oraz internetu z zachowaniem niezbgdnych zasad bezpieczeirstwa.
Kursy prowadzone bgd4 na 3 poziomach" zale2nie od wstgpnych umiejgtno6ci
uczestnik6w.

Grupa
odbiorc6rv.

Mieszkafrcy dzielnicy WzgSrze Sw Maksymiliana w wieku 551' ffaTmieszkaficy
innych dzielnic Gdyni.

Opis
planorvanego
do realizacji
projektu.

Celem projektu jest organizacja zajg| komputerolvych dla senior6w w
pomieszczeniach Zespolu SzkG Og6lnoksaalc4cych nr 6 wedlug autorskiego
programu do6wiadczonego nauczyciela pana Tadeusza Bieri.
Zqgciaw grupach 12 osobowych.
PROGRAM ZAJEC.
I.KURS PODSTAWOWY:



30 spotkan 2 godzinnych w roku 2019 ( od stycznia do grudnia z przerwami w
okresie ferii szkolnych).

l. Wiadomofci podstawowe o komputerach

2. Internet
(Nawigacja w sieci, tworzenie wlasnego adresu e-mail, obsluga pocny

internetowej, zakupy w Internecie (leki, zywnoS6, ksi4zki), Netykieta
3. Tworzenie tre6ci

( operacje na plikach i folderaclr, typy plik6w, usuwanie zawarto6ci kosza, Word,
edycja i formatowanie tekstu, wyszukiwanie, otwieranie i zapisywanie plikow)

4. Bezpieczeristwo
( licencje oprogramowani4 programy antywirusowe, zastdy bezpieczefrstwa
podczas korzystania z poczty e-mail)

5. Wyszukiwanie informacji
(zakupy bilet6w PKP, autobusowych, wyszukiwanie tanich hoteli i pol4czefr
lotniczych, wyszukiwanie pol1czefi autobusowych komunikacji SKM, ZI<NI
Gdynia)
II. KURS ZAAWAI{SOWANY 30 2-GODZINNYCH SPOTKAN w roku 2019 .

1. Komunikacja

GPUAP - rejestracja w serwisie (profil zatfany)
2. Internet
(zapis zal4czntk6w na dyslq zakupy w Internecie, elektroniczne kartki Swi4teczne
(darmowe))
3 .Tworzenie treSci
( doskonalenie pracy w programie Word, formatowanie dokumentow, l4czenie

tekstu z grafik4, znajomoS6 programu Excel, zastosowanie arkusza do prowadzeria
budzetu domowego i obliczefr koszt6w remontu mieszkania lub domu, tworzenie
prezentacji multimedialnych w programie Power Point)
4. Bezpieczef stwo w sieci
( zasady bezpiecznego kupowania w Internecie, tworzenie wlaSciwych mocnych
hasel komputerowych, bezpieczne instalowanie oprogramowania z sieci, usuwanie
niechcianych hasel z komputera, wykorzystanie Mened2era zadah, przeciwdzialanie
wyludzeniom, bankowoS6 onJine)
5, Wyszukiwanie informacj i
( zapytania w Internecie, kupowanie bilet6w kolejowych i samolotowych,
rezerwacja hoteli, muzea Swiata, bezplatne platformy eJearningowe ).

m KURS OBROBKI FOTOGRAFtr CYFROWEJ: 15 dwugodzinnych spotkaf
w 2 semestrze roku szkolnego 20l8ll9 ( styczefr- czerwiec 2019)
. Wprowadzanie zdjg6 cyfrowych z apnatu do komputera
. Drukowaniezdjglnapapierzefotograficznym
. Przycinanie i formatowanie zdjg6
. Retusz zdjgt
. Kopiowanie zdjgt zlnternetu
. Tworzenie wlasnych map i tras komunikacyjnych z wykorzystaniem
GoogleMaps
. Wykorzystanie skanera do obr6bki cyfrowej
. Zapis strony internetowej na dysk
. Wykorzystanie programu Paint

Tworzenie ogloszet'r z wvkorzvstaniem srafiki komputerowei



Harmonogram
rcalizacji
projektu.

I etap- siemiefr 2018r.

Podpisanie um6w, w tym umowy z podwykonawc4 projektu- prowadz4cym
zajEcia panem Tadeuszem Bien

o Przygotowanie kampanii informacyjnej o projekcie - tworzenie plakat6w.

ulotek, dystrybucja informacji na terenie dzielnicy Wzg6rze.
o Zgromadzenie material6w wykorzystywanych w czasie trwania projektu.

II eiap - 27.08- 07.09.2018 zapisy na zajecia .

III etap - od 7.09.2018 do czerwca 2019

o Realizacja kursdw
o Uzupelnianie niezbgdnych dla prowadzenia kurs6w material6w.
e Zakofrczenie kursu III- w styczniu 201.9, zakohczente kurs6w I i II - w

czerwcu 2019.
o Rozliczenieprojektu.

Sknicony opis
pnedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdarua),do
ufiueszozerua na
stronie intemetowej

Kursy obslugi komputera oraz korzystania z internetu dla os6b starszych na 3

poziomach zaawansowania. Kursy nastawione s? na zdobycie przez uczestnik6w
umiejgtnoSci praktycmych oraz poznanie zasad bezpieczehstwa w sieci podczas

obslugi poczty mailowej, zakup6w internetowych, obslugi internetowej konta
bankowego itp.

Lp

Koszty zwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie 5rodk6w1)

Ztegowklad
finansowy

bud2etu rady

dzielnicy2)
Koszt calkowity (brutto)

Etap I

Etap Itr

Wykonanie plakat6w,
ulotek i ich dystrybucja
( materiaty)

Wynagrodzenie dla
prowadz4cego zajgcia
rcO il brutto za
godzing):
Kurs I podstawowy
30 x2godziny: 60
godzin
Kurs II zaawansowanv
30x2 godziny:60
godztn

t00a

3600z,1

360021

I00zl

36002t

3600zN



Kurs III obr6bki
fotografii cyfrowej
I5x2 godziny: 30
godzin
Pomieszczenrawtaz ze

sprzgtem szkola
udostgpnia nieodplatnie

Materialy niezbgdne do
reahzacji kurs6w
(papier, papier xero,
pendrive- 12 sz1uik,

tonery dyplomy i
drobne upominki na
zakonczenie kurs6w)

Uzupelnienia sprzgtu
elektronicznego (2
komputery, urz1dzenie
wielofunkcyjne (
drukarka z opcjq
drukowania zdjg6),
papier fotografi.czny,
wskaZnik
laserowy.toner do
drukarki iaserowei)

I 80021

l000zl

240021

1 80021

100021

240021

Razem: 12 50021 0zl 12 50021
I) Nie vigcej ni= ku,ota vynikajqca: $ I ust 2 :asad
pr : e prolt ad :an i a kon kur su
2) Nie ip.sl ohlioaloninv

lnne uwagi
maj4ce

znaczenie
przy ocenle

budzetu.

Budzet w wigkszoSci zostanie wykorzystany narealizacjg kurs6w komputerowych,
zakupione napotrzeby kursu urz1dzenra i niewykorzystane materiatry pozostan4
wlasnoSci4 szkoly.

OSwiadczam, L,e jako partner wniosku konkursowego pt:" Kursy Komputerowe dla
Senior6w" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zzd,afi z cal1 starannoSci4
i zaangaitowaniem przestrzegaj1c zasad okre6lonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z rantienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
( orzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)



RADA DZIELNICY
WZGORZE SW. MAKSYMILIANA

ul, Legion6w 67
al.404 Gdynla

Tel.620'87-69

wzc6Rze 
YMILIANA

i wniosek z ramienia Partrera 2

81-453 Gdynia, ul. Gen.J Hallera 9

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko66 musi byc okre6lona w uchwale.


