
Program kursu dla nauczycieli szkoły podstawowej

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z W YKORZYSTANIEM INTERENETU I

PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH

I. Cele

Kurs obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu i programów

multimedialnych w edukacji ma na celu nie tylko naukę obsługi komputera i prostych

programów komputerowych w zastosowaniach praktycznych, ale przede wszystkim

przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnych źródeł informacji (Internet,

programy multimedialne), a także z narzędzi do przetwarzania informacji (skaner).

Cele edukacyjne

1. Stworzenie nauczycielom warunków do nauki umiejętności posługiwania się

komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjna jako narzędziami

codziennego użytku.

2. Przekazanie podstaw wiedzy umożliwiającej korzystanie z programów

multimedialnych, wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet) i zastosowanie

ich w edukacji.

3. Kształtowanie kultury informatycznej

II. Program

1. Podstawowe umiejętności posługiwania się systemem operacyjnym.

♦ Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem

♦ Systemy operacyjne

♦ Podstawowe operacje na plikach i folderach

2. Programy użytkowe użyteczne w pracy nauczyciela.

♦ Edytor grafiki i jego praktyczne wykorzystanie

♦ Praktyczne umiejętności w zakresie edycji dokumentów tekstowych

♦ Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela

♦ wyszukiwanie informacji w Internecie i programach multimedialnych

3. Korzystanie z urządzeń i programów do przetwarzania i prezentowania informacji.

♦ Wykorzystanie skanera w pracy nauczyciela

♦ Prezentacje multimedialne



♦ Strony www bogatym źródłem informacji

4. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty rozwoju informatyki.

♦ Pożytki, zagrożenia wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu

do Internetu

♦ Piractwo komputerowe - licencje

III. Plan zajęć

L.p Tematy zaj ęć Liczba godz.

1.
Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Poznanie elementów
zestawu komputerowego. Prawa autorskie. 1

2.
Systemy operacyjne. Pierwsze kroki w Windows. Budowa i sposoby
obsługi okna programu. Uruchamianie programów. 1

3.
Podstawowe operacje na plikach i folderach. Przeglądanie dysków za
pomocą aplikacji Explorator Windows 2

4.
Podstawowe wiadomości dotyczące edytora grafiki

1

5.
Praktyczne zastosowanie edytora grafiki

1

6.
Poznajemy edytor tekstu. Klawiatura jako narzędzie o pisania tekstów.

1

7.
Piszemy teksty i zapisujemy je na dysku

1

8.
Redagowanie tekstu - operacje na fragmentach tekstu. Formatowanie
dokumentu. 1

9.
Wstawianie clipartów i tabel. Łączenie grafiki z tekstem.

2

10.
Drukujemy swoje prace. Rodzaje drukarek.

1

11.
Programy multimedialne. Praca z programami multimedialnymi z
różnych przedmiotów. 1

12.
Pierwsze kroki w Internecie. Wiadomości na temat sieci Internet i
sposobu poruszania się po dokumentach hipertekstowych, 1

13.
Strony www bogatym źródłem informacji. Wyszukiwanie informacji z
Internetu (rodzaje wyszukiwarek), zapisywanie znalezionych stron i
przeglądanie ich w trybie off-line.

2

14.
Poczta elektroniczna -redagowanie i zapisywanie listów

1

15.
Wykorzystanie skanera do tworzenia obrazów. Osadzanie w
dokumencie. 1

16.
Budowa arkusza kalkulacyjnego Exel i podstawowe pojęcia z nim
związane. 1

17.
Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - stosowanie prostych formuł,
formatowanie komórek, tworzenie wykresów na podstawie danych. 1

18.
Wykorzystanie arkusza do wykonywania różnych obliczeń -
zestawienie ocen uczniów i obliczenia z tym związane. 1

19.
Podstawowe wiadomości o programie do tworzenia prezentacji Power
Point (pojecie slajdu, typy wstawianych obiektów, efekty na obrazach). 2

20.
Godziny do dyspozycji prowadzącego kurs (przeprowadzenie ankiety
ewaluacyjnej, ćwiczenia utrwalające na życzenie uczestników kursu. 1



IV. Dodatkowe informacje

Kurs „Podstawy obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu i programów

multimedialnych w edukacji” przewidziany jest do realizacji w cyklu 25 godz. zajęć w

pracowni komputerowej. Zajęcia prowadzi nauczyciel, absolwent studiów

podyplomowych na ATR Bydgoszcz. Uczestnicy kursu na zakończenie otrzymają

zaświadczenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia aktywne uczestniczenie we

wszystkich zajęciach i poprawne wykonywanie ćwiczeń. Wszystkie zajęcia

prowadzone będą metodami aktywnymi. Nauczyciele będą wykonywać wiele ćwiczeń

praktycznych, które będą użyteczne w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Na zakończenie kursu uczestniczy wypełnią ankietę oceniająca przebieg zajęć,

zawartość merytoryczną, przydatność zdobytych umiejętności i sposób prowadzenia

zajęć.
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