
 
 

 

 

 

 

OFERTA SZKOLENIOWA
DLA EDUKACJI



Szanowni Państwo,
 
Firma Unikreator Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem i organizacją szkoleń, podnoszących
kompetencje dyrekcji, nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych. 
 
Stworzyliśmy dla Państwa ofertę w której skupiamy się przede wszystkim na
rozwiązywaniu aktualnych problemów w szkołach oraz podnoszeniu kompetencji
nauczycieli. Tematyka szkoleń dobrana jest w taki sposób aby zaspokoić Państwa
oczekiwania i potrzeby.
 
Organizujemy szkolenia zamknięte dedykowane tylko dla Państwa nauczycieli jak i
otwarte, w których mogą wziąć udział wybrani przez Państwa nauczyciele.
 
 
Prosimy o zapoznanie się z Naszą ofertą.

RZETELNOŚĆ, PROFESJONALIZM, ETYKA BIZNESOWA, DOBRE RELACJE
 – TO WARTOŚCI, O KTÓRE DBAMY.

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

 Z poważaniem
 

Dariusz Szorc
Prezes Unikreator Sp. z o.o.

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



*1 DZIEŃ - 6H,

Jesteśmy w stanie przygotować szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb, do
zrealizowania indywidualnie bądz projektowo.

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, a Państwa marzenia są wyzwaniemi inspiracją do
tworzenia dalszych doskonałych projektów szkoleniowych

B � I � �  T � � � Y

,,Two�� ży�i� s�a�� się
le��z� t��ko, ki��� Ty
s�a��s� się le��z��.”

PROPONOWANA LISTA SZKOLEŃ

*OBOWIĄZUJE DO 30.06.2019R1H - 45 MIN

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



 MULTIMEDIA W
DYDAKTYCE

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi
urządzeń multimedialnych wspomagających
proces kształcenia.
Rozwijanie umiejętności samodzielnego
tworzenia materiałów dydaktycznych z
wykorzystaniem multimediów,
Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i
modyfikacji materiałów multimedialnych z
zasobów internetowych.  

CELE SZKOLENIA:

- Banki zdjęć – bezpłatne zdjęcia i grafika wektorowa do celów edukacyjnych (prezentacje, plakaty,
  materiały na stronę internetową, blog i FB szkoły).
- Edycja grafiki na potrzeby opracowania ćwiczeń dydaktycznych (tworzenie napisów na grafice, podpisów
  na zdjęciach z konkursów, materiałów instruktażowych dla ucznia, itp.).
- Tworzenie ćwiczeń interaktywnych w wielu aktywnościach na bazie bezpłatnego oprogramowania
  adresowanego do edukacji (puzzle, testy, krzyżówki, przeciągnij-upuść, milionerzy, oś czasu,
  memory/pary, zadanie z lukami, przyporządkowanie punktów na mapie).
- Tworzenie multimedialnych plakatów oraz plakatów video.
- Grywalizacja. Tworzenie interaktywnych quizów oraz automatyczne zbieranie raportów.
- Praca zespołowa i projektowa. Współdzielenie informacji z grupą nauczycieli lub uczniów zaangażowaną
  w projekt.
- Tworzenie materiałów dydaktycznych w formie komiksów i książeczek na bazie bezpłatnego
  oprogramowania.
- Zdalne prace domowe oraz materiały dydaktyczne na platformie edukacyjnej  

PROGRAM SZKOLENIA:

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



NARZĘDZIA TIK
WSPOMAGAJĄCE
PRACĘ METODĄ
PROJEKTOWĄ

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli
z nowoczesnymi metodami prowadzenia
lekcji – aktywizującymi uczniów,
wprowadzającymi interakcje między nimi
a pedagogami oraz indywidualizującymi
nauczanie. Podczas intensywnych zajęć
nauczyciele zdobywają wiedzę potrzebną do
swobodnego korzystania z narzędzi
cyfrowych w dydaktyce.  

CELE SZKOLENIA:

Jak narzędzia ICT wspomagają pracę
projektową?
- Organizowanie
- Planowanie i przydzielanie zadań
- Porządkowanie
- Gromadzenie dokumentacji projektowej,
   współdzielenie zasobów i informacji, analiza
- Przydzielanie ról i zadań zespołom
- Komunikacja
- Kontrola postępów
- Prezentacja rezultatów.
Dobór narzędzi ICT do pracy metodą
projektową adekwatnie do specyfiki
realizowanego projektu (z uwzględnieniem
aplikacji na komputery i smartfony)

PROGRAM SZKOLENIA:

- Utworzenie modelowego projektu w
  oparciu o wybrane narzędzia ICT.
- Narzędzia ICT prezentujące rezultaty
  projektu:
  - Strony WWW
  - Filmy
  - Zdjęcia z elementami animacji i filmu
  - Prezentacje 3D
  - Interaktywne plakaty
  - Aplikacje na smartfony
  - Infografika
  - QR Code
  - Platformy do tworzenia publikacji
   cyfrowych w sieci.
 

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia.

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



E-LEARNING.
WIRTUALNE KLASY-

PLATFORMY
EDUKACYJNE DLA

UCZNIÓW

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Wskazanie sensu wykorzystania narzędzi typowych dla
nauczania zdalnego jako elementów wspomagających
szkolne nauczanie.  Wskazanie obszarów procesu
nauczania, w których takie narzędzia stają się szczególnie
przydatne. Przedstawienie głównych zagadnień
dotyczących metodyki nauczania z wykorzystaniem
elementów nauczania zdalnego. Prezentacja wybranych
platform edukacyjnych. Prezentacja szkolnych
zastosowań wybranych platform edukacyjnych. Ćwiczenia
praktyczne dotyczące wykorzystania wybranej platformy
edukacyjnej.

CELE SZKOLENIA:

Możliwości sieciowe w pracy nauczyciela – Wykorzystanie bezpłatnej platformy e-learningowej w procesie dydaktycznym.
Platforma edukacyjna, jako środowisko współpracy i wymiany informacji nauczycieli z uczniami i rodzicami – poznanie
funkcjonalności:
- Wymagania techniczne po stronie nauczyciela i ucznia (sposoby udostępniania treści, formaty plików, itp.)
- Tworzenie i publikowanie zadań oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów (moduły do zdalnej pracy z uczniami, tworzenie i
  edycja zadań dla uczniów)
- Zarządzania pracą indywidualną i grupową uczniów(zarządzanie klasami i uczniami)
- Projektowanie, wdrażanie i monitorowanie rozwoju wybranych kompetencji wśród uczniów 
- Współpraca w środowisku sieciowym
- Monitorowanie postępu prac uczniów: dostęp do szczegółowych raportów i statystyk przedstawiających zdalną pracę uczniów
  narzędzia do realizacji zadań projektowych
- Intuicyjne narzędzia do wspierania komunikacji synchronicznej i asynchronicznej w kształceniu zdalnym
- Elektroniczny system oceniania współpracujący z dziennikiem lekcyjnym.
- Narzędzia do prowadzenia prac projektowych
- Aktualna informacja zwrotna od nauczyciela dotycząca prowadzonych prac lub rozwiązanych zadań
- Dostęp do ocen, efektów swojej pracy 

PROGRAM SZKOLENIA:

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia 

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



SZKOŁA W CHMURZE-
OFFICE 365 DLA EDUKACJI

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Szkolenie  powstało  z  myślą  o
nauczycielach,  którzy  poszukują rozwiązań
 cyfrowych  do  moderowania i przekazywania
treści dydaktycznych w wersji elektronicznej.
W tym celu będą wykorzystywane rozwiązania
Dropbox, Google Drive, OneDrive.To
propozycja dla szkół poszukujących prostych i
bezpłatnych rozwiązań technologicznych
pozwalających zaoszczędzić czas, np. na
dystrybucję materiałów dla uczniów, i
pieniądze, np. na kserowanie dodatkowych
materiałów dydaktycznych.

CELE SZKOLENIA:

- omówienie głównych cechy chmury;
- stosowanie standardów i specyfikacji chmury;
- budowanie procesów dydaktycznych z wykorzystaniem chmury;
- zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem chmury;
- wymienienie mierników efektywności zajęć dydaktycznych w wykorzystaniem chmury;
- ocena efektywności zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem chmury.
- Chmura w planowaniu i zarządzaniu
- Office 365 w klasie
- podstawy pracy w chmurze
- poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych z założeniem i pracą w chmurze Google.
- udostępnianie i współpraca nad dokumentami (wykorzystanie chmury do pracy grupowej).
- instalowanie i stosowania dodatkowych aplikacji dostępnych w chmurze.
- praca z edytorem tekstu w chmurze. Udostępnianie oraz osadzanie dokumentów. Instalowanie
  dodatków do aplikacji.
-podłączanie dodatkowych aplikacji do Dysku Google. Obróbka zdjęć w programie PixlrEdito  

PROGRAM SZKOLENIA:

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



BEZPIECZEŃSTWO

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Poprawa świadomości bezpieczeństwa
 teleinformatycznego i umiejętności reagowania na zagrożenia.
Dowiemy się jakie cyfrowe ślady pozostawiamy w sieci.
Poznamy zasady, które sprawią, że nie będziemy musieli
obawiać się żadnych zagrożeń . Wiedząc, jak ważny jest
bezpieczny Internet, informacje o zabezpieczeniach warto jak
najprędzej wcielić w życie. Na szczęście, aby odpowiednio
zadbać o bezpieczeństwo w sieci, nie trzeba być informatykiem      

CELE SZKOLENIA:

- Podstawy bezpieczeństwa (m.in. zasada „czystego biurka” i „czystego ekranu”),
- Pakiet biurowy i (nie)bezpieczne dokumenty (m.in. bezpieczna konfiguracja pakietu, złośliwe makra, kradzież danych 
  logowania i inne potencjalne ataki),
- Socjotechnika (m.in. strategie atakującego wraz z planem działania, ponadto omówione zostanie profilowanie, zbieranie  
  informacji o ofierze i wybieranie najlepszego czasu na atak),
- Polityka Haseł i Kodów Dostępu (m.in. zasady tworzenia, bezpieczna wymiana i przechowywanie, a także prezentacja
 „odzyskiwania” hasła i dostępu do systemu operacyjnego),
- Bezpieczne Korzystanie z Internetu 
- Przeglądarka Internetowa (m.in. zasady bezpiecznego korzystania, ważne opcje i rozszerzenia),
- Programy Pocztowe (m.in. zasady bezpiecznego korzystania, prezentacja „prawdopodobnie” nigdzie nieopublikowanej techniki
  phishingowej i innych),
- Phishing (prezentacja wielu różnych ataków),
- Bezpieczna Bankowość (m.in. bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej, popularne metody działania przestępców, 
  ataki na bankomaty),
- Złośliwe Oprogramowanie (m.in. weryfikacja i instalacja oprogramowania, ukrywanie prawdziwego rozszerzenia pliku),
- Bezpieczeństwo Usług Mobilnych i Stacjonarnych (m.in. podsłuchiwanie rozmów, Call i SMS Spoofing, Bramki Odbioru SMS i
  SMS Premium),
- Bezpieczeństwo w Domu,
- Inne (m.in. kradzież tożsamości wraz z scenariuszem ataku),
- Pytania i Odpowiedzi.

PROGRAM SZKOLENIA:

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

W SIECI

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Nie każdy nauczyciel zawodu chce lub może odbywać awans
zawodowy tak jak nauczyciele innych przedmiotów. Lecz
jeśliby  zechciał podjąć drogę awansu jako nauczyciel to musi
spełniać te wszystkie kryteria, które obowiązują innych
nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym awansu
zawodowego. 
W przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
sformułowano wymagania odnoszące się do korzystania z
technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy własnej
nauczyciela (mianowany) oraz stosowania TIK w nauczaniu
(dyplomowany).  
Fragmenty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli odnoszące się do TIK1. 
 

CELE SZKOLENIA:

TIK i jego znaczenie w rozwoju zawodowym nauczyciela:
- otwarte zasoby w sieci dedykowane społeczności nauczycieli (polskie i zagraniczne)
- wartościowe fora, społeczności, platformy wiedzy, kanały YT, grupy FB, vlogi, podcasty, tutoriale tematyczne
- e-learning i podnoszenie kompetencji w sieci z możliwością uzyskania certyfikatów/dyplomów
- zasoby zagranicznych otwartych uniwersytetów (kursy, studia, cyfrowe zasoby biblioteczne).
Aplikacje ułatwiające codzienną pracę nauczyciela: m.in. skanowanie dokumentów za pomocą  smartfona, komunikatory
(czaty i rozmowy video).
Efektywne wyszukiwanie informacji w Internecie w postaci graficznej, dźwiękowej i filmowej. Strategia wyszukiwania w 
 Internecie:
- proste wyszukiwanie i zawężanie wyników wyszukiwania
- przeszukiwanie grup dyskusyjnych
- przeszukiwanie tylko polskich stron
- multiwyszukiwarka jako sposób na znalezienie satysfakcjonujących wyników wyszukiwania w przypadku ich braku 
  w standardowych zapytaniach.
Polecane przeglądarki oraz programy do odtwarzania multimediów: audio, wideo, grafika, symulacje zjawisk, strumieniowe
 (bezpośrednio ze strony).
Gromadzenie i porządkowanie ulubionych zasobów:
- pobieranie zasobów (grafika, dźwięk, film)
- tworzenie galerii webmix i udostępnianie innym użytkownikom.
Narzędzia TIK do tworzenia blogów, filmów, playlist.
Videokonferencje jako narzędzie zdalnych spotkań i konsultacji

PROGRAM SZKOLENIA:

 W ROZWOJU   
ZAWODOWYM
NAUCZYCIELATIK 

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



ZAPROGRAMUJ SWOJĄ LEKCJĘ.
ŚRODOWISKA ON-LINE 

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z
założeniami nowej podstawy programowej
dotyczącej nauki programowania na etapie
edukacji w klasach 4–8 oraz przekazanie im
narzędzi i wykształcenie umiejętności
pozwalających na realizację tych założeń w
codziennej praktyce szkolnej.
 

CELE SZKOLENIA:

Podczas części praktycznej nauczyciele zapoznają się z przykładami narzędzi cyfrowych do nauki
programowania w klasach 4–8, będą mieli okazję nauczyć się podstawowych zasad obsługi aplikacji,
gier, robotów oraz pomocy dydaktycznych online, będą mogli porównać i ocenić różnorodne propozycje
na zajęcia z dziećmi.
Szczegółowe elementy tego szkolenia obejmują:
- Identyfikowanie kluczowych obszarów rozwoju kompetencji ucznia w okresie
  cyfryzacji
- Omówienie wpływu nauki programowania w szkołach na konkurencyjność
  gospodarki oraz indywidualne ścieżki zawodowe uczniów.
- Przedstawienie przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych z zakresu
  programowania jako części programu edukacji w klasach 4–8 – matematyka, języki,
  myślenie naukowe, wyszukiwanie informacji, praca zespołowa. 

PROGRAM SZKOLENIA: 

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

IIW szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)II

 W KLASACH 4-8 (SZKOŁY
PODSTAWOWEJ)

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



PODSTAWY ALGORYTMIKI

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

 
Wykształcenie u Nauczycieli
umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych
oraz zainspirowanie ich do realizacji własnych
scenariuszy zajęć. Nauka podstawowych zasad
obsługi aplikacji, gier, robotów oraz pomocy
dydaktycznych on-line. Dobór odpowiedniego
oprogramowania do potrzeb nauczycieli.

CELE SZKOLENIA:

Podczas szkolenia na pierwszym poziomie nauczycie będą mogli zastanowić się nad rolą kształtowania
umiejętności cyfrowych ucznia, poznają narzędzia do pracy z klasą (propozycje zabaw i ćwiczeń) oraz
priorytety kompetencyjne, których rozwój na etapie nauczania w klasach 1–3 pozwoli na realizację
bardziej zaawansowanych zagadnień z zakresu programowania na dalszych etapach edukacyjnych.
 
Podczas części praktycznej nauczyciele zapoznają się z przykładami narzędzi cyfrowych do nauki
programowania w klasach 1–3, będą mieli okazję nauczyć się podstawowych zasad obsługi aplikacji,
gier, robotów oraz pomocy dydaktycznych online, będą mogli porównać i ocenić różnorodne propozycje
na zajęcia z dziećmi. Nauczą się dobierać odpowiednie oprogramowanie i platformy do potrzeb
uczniów, tematyki lekcji oraz możliwości technicznych szkoły. 

PROGRAM SZKOLENIA: 

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

IIW szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)II

 
DLA NAUCZYCIELI KLAS 1-3

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



GRAFIKA KOMPUTEROWA
(PHOTOSHOP, COREL DRAW)

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych
umiejętności obsługi programów graficznych Adobe
Photoshop i CorelDraw. Uczestnicy poznają praktyczne
rozwiązania w celu samodzielnego wykonania
podstawowych projektów graficznych m.in:
wykonywanie logo, wizytówek, ulotek i wiele innych.
Kurs skierowany jest dla wszystkich osób, które chcą
zacząć swoją przygodę z grafiką. Jest również
skierowany do osób z wykształceniem plastycznym,
fotografów czy projektantów stron internetowych.
Kurs grafiki komputerowej w stopniu I umożliwia
poznanie zastosowań grafiki komputerowej dając wiele
możliwości w początkowej pracy w charakterze grafika
komputerowego.

CELE SZKOLENIA:

- Zasady tworzenia grafiki wektorowej
- Kształty wektorowe, ścieżki
- Transformacje
- Praca z kolorem
- Praca z tekstem
- Tworzenie tabel i wykresów
- Filtry i efekty
- Praca z grafiką bitmapową
- Przygotowanie prostych dokumentów
- Drukowanie
- Przygotowanie do naświetlania

PROGRAM SZKOLENIA: (2 dni)

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

- Podstawy budowy obrazu komputerowego
 - Narzędzia Photoshopa
 - Wielkość dokumentu
 - Selekcja i zaznaczanie
 - Ścieżki - tworzenie i edycja ścieżek
 - Retusz
- Paleta Historia
 -Warstwy i praca z warstwami
- Transformacje
- Dostosowanie zdjęć - korekcja barwna i tonalna
- Korekcja barw - przykłady
- Tekst i praca z tekstem
- Drukowanie
- Zapis

Corel Draw: Photoshop:

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
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PROGRAMOWANIE
SCRATCH

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Ten kurs jest przeznaczony dla osób chcących nauczyć się
podstaw programowania w przyjaznym języku Scratch. Kurs
dedykowany jest min. dla osób, które w szkole uczą lub
uczyć będą informatyki. Ponieważ jednak nauczanie
komputacyjne ma być powszechne, to również nauczyciele
innych przedmiotów mogą nauczyć się podstaw
programowania i tworzyć w języku Scratch interaktywne
pomoce dydaktyczne.

CELE SZKOLENIA:

 Geneza środowiska Scratch. Zapoznanie się ze środowiskiem – praca w trybie online i offline.
 Tworzenie prostych aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli: 
 Rodzaje bloków i ich zastosowanie: Ruch, Wygląd, Dźwięk, Pisak, Dane, Zdarzenia, Kontrola,Czujniki, Wyrażenia.
 - Wprawianie duszka w ruch.
 - Wprowadzanie zmiennych.
Tworzenie prostych aplikacji z uwzględnieniem sekwencji poleceń, instrukcji warunkowej i pętli:
 - Rodzaje bloków i ich zastosowanie: Ruch, Wygląd, Dźwięk, Pisak, Dane, Zdarzenia, Kontrola, Czujniki,
 - Wyrażenia.
 - Wprawianie duszka w ruch.
 - Wprowadzanie zmiennych.
Opracowywanie projektów multimedialnych z uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem.
 - Projektowanie sceny. Zmiana tła.
 - Wygląd duszka – kostiumy, animacja postaci.
 - Dźwięki i inne multimedia.
Opracowywanie projektów multimedialnych z uwzględnieniem interakcji z użytkownikiem.
 - Projektowanie sceny. Zmiana tła.
 - Wygląd duszka – kostiumy, animacja postaci.
 - Dźwięki i inne multimedia.
Przygotowanie projektów do wykorzystania na lekcjach własnego przedmiotu z uwzględnieniem pracy zespołowej uczniów. 
Bezpieczne i mądre włączanie się w społeczność Scratcha. Uczenie się od innych i z innymi.
Tworzenie multimedialnych aplikacji z wykorzystaniem:
 - Zmiennych.
 - Własnych bloków bez parametrów oraz z parametrami.
 - Mechanizmu komunikatów.
 - Klonowania duszków.
 - Mikrofonu i kamery.
Przygotowanie zaawansowanych projektów do wykorzystania na lekcjach własnego przedmiotu.
Ocenianie prac uczniowskich: zastosowanych rozwiązań programistycznych, walorów estetycznych pracy, twórczego
wkładu.

PROGRAM SZKOLENIA: (2 dni)

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



MS OFFICE
WORD/EXCEL

www.unikreator.pl
biuro@unikreator.pl

Celem  szkolenia jest przedstawienie najczęściej
wykorzystywanych funkcji Microsoft Excel i
Microsoft Word, oraz sposobów ich praktycznego
wykorzystania. Uczestnik zdobędzie umiejętność
edycji i formatowania danych, pozna możliwości
wykorzystywania odwołań, funkcji logicznych i
statystycznych oraz będzie umiał wykonać
popularne obliczenia za pomocą formuł i
funkcji.Dzięki praktycznym ćwiczeniom
przygotowanym przez trenera będzie umiał
sortować i filtrować dane. 

CELE SZKOLENIA:

Edytor tekstów Microsoft Word – nowoczesne narzędzie do tworzenia i zarządzania różnorodnymi
dokumentami tekstowymi.
- Dopasowanie interfejsu użytkownika do własnych wymagań, personalizacja programu.
- Elementy typografii komputerowej – język liter; profesjonalne składanie tekstu, akapitów, zdań.
- Zaawansowane formatowanie dokumentu, wykorzystanie stylów do szybkiego formatowania.
- Tworzenie i formatowanie tabel w edytorze Word.
- Grafika, wykresy i inne obiekty w dokumencie.
- Tworzenie firmowych wzorców – szablonów dokumentów tekstowych.
- wykorzystywanie pól Worda oraz ich aktualizacja w dokumentach tekstowych.
- Kontrola ortograficzna i gramatyczna tekstu.
- Usprawnianie pracy poprzez wykorzystanie formularzy, kreatorów. 
 - Dopasowanie interfejsu użytkownika do własnych wymagań.
 - Przygotowanie baz danych oraz realizacja korespondencji seryjnej poprzez przenoszenie danych z
Excela do edytora
   tekstu Microsoft Word.
- Nadruki na kopertach i etykietach samoprzylepnych.
- Zarządzanie obiegiem dokumentów tekstowych w firmie.

PROGRAM SZKOLENIA: (2 dni) 

Word – wprowadzenie.

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B
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METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

 
-  Przegląd możliwości arkusza Microsoft EXCEL 2010, organizacja programu, organizacja dokumentu
- skoroszytu.
-  Porównanie wersji programu.
-  Typy plików, konwersje plików („stare” i „nowe” formaty”).
-  Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy kalkulacyjnych.
-  Korzystanie z odwołań względnych i bezwzględnych w formułach (np. A1, $A$1).
-  Wykorzystanie standardowych funkcji Excela (matematyczne, daty i czasu, funkcje logiczne, itp.).
-  Import danych  z plików tekstowych do Excela.
-  Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych.
-  Budowanie bazy danych na arkuszu, wpisywanie danych, wybór danych za pomocą kryteriów.
-  Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie formularzy do różnych
zastosowań.
-  Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, typy konsolidacji.
-  Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników
na jednym arkuszu, 
   łączenie - arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu                        

Excel – wprowadzenie.

15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 6L 19-
300 Ełk, ul Suwalska 69B



PODSTAWY PROGRAMOWANIA W
ŚRODOWISKU SCRATCH / BLOCKLY
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Szkolenie to ma za zadanie przedstawienie podstaw języka
(instrukcje wejścia/ wyjścia/warunkowe/pętle) oraz kilku
narzedzi/programów dostępnych na licencjach GPL (Open
Source – za darmo i legalnie dla każdego), które mogą być
przez nauczycieli wykorzystywane w pracy, jak również
przez dzieci w domu – tak więc nie ma zagrożenia, że
ktokolwiek będzie tu wykluczony. Co ważniejsze, są to
aplikacje dostępne na 3 systemy operacyjne: Linux,
 

CELE SZKOLENIA:

- podstawy języka Python, 
- podstawy środowisk programistycznych Mu-Editor, BlockPy 
- podstawy Blockly, Python w środowisku Reeborg 
- podstawy Scratch, Python dla układów PyTechBrain
 
Wyszczególnienie modułów (do zapisu na zaświadczeniu dla uczestników)– temat i liczba godzin (suma: 18) 
- podstawy języka Python – 2 godz 
- język Python w środowisku programistycznym dla szkoły podstawowej Mu-Editor – 6 godz 
- podstawy Blockly, Python w środowisku Reeborg – 5 godz 
- podstawy Scratch i Python dla układów PyTechBrain (mechatronika dla PP Technika) – 5 godz 
 
Osiągnięcia uczestników: 
- podstawowa wiedza o języku Python – gotowość do realizacji treści wynikających z nowej podstawy
  programowej dla las 4-8 SP 
- postawowa wiedza o środowisku programowania robota na ekranie Reeborg oraz o środowisku BlockPy 
- podstawowe umiejętności pracy z układami mechatronicznymi PyTechBrain w Scratch i języku Python
 
Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do kursu w formie nauczania na odległość (e-learning).

MacOS, MS-Windows, lub też dostepne poprzez Internet w
przeglądarce WWW. Szkolenie obejmuje takie elementy, aby
nauczyciel był przygotowany do realizacji podstawy
programowej, obejmującej m.in. algorytmy, wykorzystując
środowiska programowania blokowego, a następnie
tekstowego w Python.
 

PROGRAM SZKOLENIA: (3 dni)

METODY SZKOLENIA: wykład, warsztaty i ćwiczenia praktyczne.
KWALIFIKACJE: certyfikat ukończenia szkolenia. 

IIW szkoleniu uwzględnione są treści dotyczące rozwijania wybranych kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej z  dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)II

 I JĘZYKU PYTHON
DLA NAUCZYCIELI KLAS 4-8
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