
 

  

H ARMONOGRAM  WARSZTATÓW  
BIAŁYSTOK   

Grantobiorca 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, 

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok 

Nazwa i adres 
wykonawcy 
warsztatów 

Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO - SKILLS, ul. Lniana 41,  
15-665 Białystok 

Miejsce warsztatów 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, 

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok 

Symbol warsztatów 2/B/CKU 
Termin 

warsztatów 

od do 
Łączna liczba 

godzin 

18.10.2021 07.03.2022 90 h 

 

Lp. Data Godziny Miejsce Prowadzący Program / bloki tematyczne 
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Krzysztof 
Kundziewicz 

– zestaw V 

Po co jest potrzebna znajomość narzędzi 
informatycznych? 
Przykłady budowy komputera oraz zasady działania 
Internetu. 
Problemy ze sprzętem i oprogramowaniem – jak je 
diagnozować i radzić sobie z ich usuwaniem. 
Poczta – narzędzie nie tylko do komunikacji. 

2. 

22.10.2021 

 
16:00 – 20:00 

Marcin 
Pogorzelski 
– zestaw II 

Komunikacja – wprowadzenie.  
Komunikacja werbalna. 
Komunikacja niewerbalna. 

3. 

25.10.2021 

 
16:00 – 20:00 

Krzysztof 
Kundziewicz 

Poczta – narzędzie nie tylko do komunikacji. Przykłady 
zastosowania narzędzi pocztowych w organizacji pracy 
własnej na przykładzie Google, Microsoft, programów 
pocztowych. 
Narzędzia pracy zdalnej – Dysk Google i/lub MS 
OneDrive 

4. 

05.11.2021 

 
16:00 – 20:00 

Krzysztof 
Kundziewicz 

Narzędzia pracy zdalnej – Dysk Google i/lub MS 
OneDrive. 

5. 

08.11.2021 

 
16:00 – 20:00 

Marcin 
Pogorzelski 

Komunikacja perswazyjna – czym jest i jak ją 
rozpoznać.  
Czym jest, a czym nie jest informacja. 
Źródła informacji kiedyś a teraz. 
Informacja vs dezinformacja. 
Weryfikowanie źródeł informacji. 

6. 

15.11.2021 

 
16:00 – 20:00 

Marcin 
Pogorzelski 

Psychomanipulacje – wprowadzenie. 
Manipulacje skoncentrowane na samoocenie. 
Manipulacje wykorzystujące dysonans poznawczy. 
Manipulacje emocjami. 



 

  

7. 

19.11.2021 

 
16:00 – 20:00 

Krzysztof 
Kundziewicz 

Narzędzia komunikacji zdalnej na przykładzie 
programów Skype, Meet, Teams, Messenger… 
Wykorzystanie narzędzi pakietu MS Office i aplikacji 
Google w organizacji pracy własnej. 

8. 

22.11.2021 
 

16:00 – 20:00 

Marcin 
Pogorzelski 

Manipulacje poczuciem kontroli. 
Manipulacje oparte na automatyzmie. 
Techniki obrony przed manipulacjami. 

9. 

26.11.2021 

 
16:00 – 20:00 

Krzysztof 
Kundziewicz 

Narzędzia komunikacji zdalnej na przykładzie 
programów Skype, Meet, Teams, Messenger… 
Wykorzystanie narzędzi pakietu MS Office i aplikacji 
Google w organizacji pracy własnej. 

10. 

03.12.2021 

 
16:00 – 20:00 

Krzysztof 
Kundziewicz 

Wykorzystanie narzędzi pakietu MS Office i aplikacji 
Google w organizacji pracy własnej. 

11. 

06.12.2021 
 

16:00 – 20:00 

Marcin Pogorzelski 
 – zestaw III 

Jak rozróżniać informacje prawdziwe od fałszywych?  
Skąd czerpiemy informacje? Wielkie porządkowanie 
informacji.  Różnorodność źródeł informacji.  
 

12. 

10.12.2021 

 
16:00 – 20:00 

Krzysztof 
Kundziewicz 

Narzędzia informatyczne jako sposób na zabawę lub 
zarobek – strony internetowe umożliwiające miłe 
spędzenie czasu lub pozwalające na prowadzenie 
zarobkowej działalności jako źródło inspiracji do 
podjęcia działań samorealizacji. 

13. 

13.12.2021 
 

16:00 – 20:00 

Marcin 

Pogorzelski 

Jak rozróżniać informacje prawdziwe od fałszywych?  
Skąd czerpiemy informacje? Wielkie porządkowanie 
informacji.  Różnorodność źródeł informacji.  
Czy Czerwony Kapturek istnieje naprawdę? Prawda 
i fikcja w mediach. Ćwiczenia praktyczne.  
Mogę Ci coś powiedzieć, mimo że Cię nie widzę. Środki 
przekazu, ćwiczenia z wizerunku. Ćwiczenia różnych 
form przekazu informacji.  

14. 

10.01.2022 
 

16:00 – 20:00 

Marcin 
Pogorzelski 

Analiza sposobu przekazywanych treści. Prawda i fałsz 
(krytyczne podejście do informacji). Czy Czerwony 
Kapturek istnieje naprawdę? Prawda i fikcja w mediach 
– ćwiczenia.  

15. 

28.01.2022 

 
16:00 – 20:00 

Izabela 
Konikowska  
– zestaw IV 

Informacje ogólne o budżecie domowym. 
Źródła przychodów i wydatki gospodarstw domowych. 

 

16. 

31.01.2022 
 

16:00 – 18:00 

Marcin 
Pogorzelski 

Zapoznanie z rynkiem prasowym w kraju i za granicą.  
Ja też mam swoją gazetę. Ćwiczenia praktyczne. 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/jak-rozrozniac-informacje-prawdziwe-od-falszywych/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/wielkie-porzadkowanie-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/wielkie-porzadkowanie-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/roznorodnosc-zrodel-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/roznorodnosc-zrodel-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/roznorodnosc-zrodel-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/jak-rozrozniac-informacje-prawdziwe-od-falszywych/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/wielkie-porzadkowanie-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/wielkie-porzadkowanie-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/roznorodnosc-zrodel-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/roznorodnosc-zrodel-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/roznorodnosc-zrodel-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/czy-czerwony-kapturek-istnieje-naprawde/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/moge-ci-cos-powiedziec-mimo-ze-cie-nie-widze/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/moge-ci-cos-powiedziec-mimo-ze-cie-nie-widze/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/roznorodnosc-zrodel-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/prawda-i-falsz-krytyczne-podejscie-do-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/prawda-i-falsz-krytyczne-podejscie-do-informacji/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/czy-czerwony-kapturek-istnieje-naprawde/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/czy-czerwony-kapturek-istnieje-naprawde/
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/ja-tez-mam-swoja-gazete/


 

  

17. 

04.02.2022 

 
16:00 – 20:00 

 

Karolina Korol 
– zestaw I 

Sposób pracy urzędów, rodzaje pism i formularzy 
urzędowych. 
Zajęcia praktyczne: uzupełnianie formularzy 
urzędowych na podstawie wzorów, omawianie 
potencjalnych problemów. 

18. 

07.02.2022 
 

16:00 – 20:00 

Izabela 
Konikowska 

Szacowanie potrzeb finansowych gospodarstwa 
domowego. 
Analiza źródeł oszczędności i planowanie rezerwy 
finansowej. 

19. 

11.02.2022 

 
16:00 – 20:00 

Krzysztof 
Kundziewicz 

Narzędzia informatyczne jako sposób na zabawę lub 
zarobek – strony internetowe umożliwiające miłe 
spędzenie czasu lub pozwalające na prowadzenie 
zarobkowej działalności jako źródło inspiracji do 
podjęcia działań samorealizacji. 

20. 

18.02.2022 

 
16:00 – 20:00 

Karolina Korol  

Zajęcia praktyczne: Samodzielne przygotowywanie 
pism, odpowiedzi na korespondencję, omawianie 
potencjalnych problemów. 
Wyszukiwanie informacji dotyczących spraw 
urzędowych. Zastosowanie komputera i Internetu 
celem wyszukiwania informacji i używania ich do 
tworzenia np. pism. 

21. 

21.02.2022 
 

16:00 – 20:00 

Izabela 
Konikowska 

Kredyty i pożyczki jako wsparcie i obciążenie 
domowego budżetu. Konstruowanie budżetu 
domowego. 

22. 

04.03.2022 
 

16:00 – 20:00 

Karolina Korol 

Wyszukiwanie informacji dotyczących spraw 
urzędowych. Zastosowanie komputera i Internetu 
celem wyszukiwania informacji i używania ich do 
tworzenia np. pism. 

23. 

07.03.2022 
 

16:00 – 20:00 

Izabela 
Konikowska 

Tworzenie budżetu przy użyciu arkusza kalkulacyjnego 

 
 
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. 

 

  
 


