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Sekcja  komputerowa dla zaawansowanych w roku akademickim 2012/13 zajęcia
rozpoczęła16.X. 2012 i liczyła 11 osób. Wykładowcą był mgr Tomasz Żurek.Zajęcia odbywały
się przeważnie we wtorki, a sporadycznie w czwartki. Łącznie cykl zajęć trwał 36 godzin.
Zakończenie odbyło się 16 maja w miłej atmosferze przy kawie.Chociaż wzrok nie ten, słuch
przytępiony, przewód myślowy wydłużony, to chęci nam nie brakuje i mamy nadzieję na
kontynuację zajęć w następnym roku akademickim.

  

Z koleżeńskim pozdrowieniem  Krystyna Majewska - starosta sekcji.

  

Zdjęcia: patrz galeria

  

  

  

  

Sekcja komputerowa dla początkujących w roku akademickim 2012/2013
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Grupa studentów uczęszczających na zajęcia z informatyki dla początkujących składała się z 10
osób. Zajęcia odbywały się co czwartek o godz. 15.oo w Sali Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Żeromskiego w Chodzieży. Wykład prowadził w sposób ciekawy i interesujący sympatyczny
pan mgr inż. Zdzisław Wojciechowski. Każdy ze słuchaczy mógł prosić o przybliżenie i
rozwiązanie swojego problemu na szkolnym monitorze, a także mógł zanotować -  odpisać z
tablicy stosowne podpowiedzi, aby móc poćwiczyć w domu. Obecność na wykładach wynosiła
95,6%, co należy uznać za zadowalającą. Większość członków naszej grupy wyraża chęć
kontynuacji podobnych zajęć w przyszłym roku akademickim celem podnoszenia swoich
umiejętności przy najprostszym posługiwaniu się komputerem lub laptopem. Wyrażamy
wdzięczność dla Zarządu UTW za stworzenie nam możliwości pogłębiania umiejętności
korzystania z nowoczesnego sprzętu.

  

Starosta grupy- Barbara Kwiatkowska

  

  

  

  

  

Rok akademicki 2011/2012

  

  

  

  

Grupa komputerowa dla początkujących w roku akademickim 2011/2012 liczyła 10 osób.
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Wykładowca: mgr Tomasz Zurek.

  

Plan zakładał cykl  zajęć ( 48 godzin) , w okresie od listopada 2011 do lutego 2012r. Realizacja
wydłużyła się w czasie ( nadmiar obowiązków służbowych wykładowcy). Zajęcia trwały do 17
maja 2012r. Przyswajalność wiedzy na zajęciach była bardzo różna, ale wielka cierpliwość i
upór wykładowcy pozwoliły na wyrównanie poziomu. Pomoc kol. Jurka ( geniusza w grupie)
przyniosły również wymierny efekt. Cel uczestniczenia w zajęciach został osiągnięty (
dodatkowy zasób wiedzy, miła atmosfera koleżeńska, nawiązane nowe kontakty).

  

Z żalem kończymy ten cykl zajęć i już się cieszymy na kontynuację po feriach.

  

Dziękujemy organizatorom za umożliwienie uzupełnienia wiedzy i życzymy udanych wakacji.

  

Z koleżeńskim pozdrowieniem. Komputerowcy.

  

Starosta sekcji ; Krystyna Majewska-Szyszko

  

Zdjęcia; patrz  galeria 
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