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WYKORZYSTANIE ARKUSZA 
KALKULACYJNEGO W DZIAŁALNOŚCI 

ZAWODOWEJ 
W trakcie zajęć uczniowie nabywali 
praktyczne umiejętności w zakresie 
posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, 
uczyli się prezentowania wyników swoich 
obliczeń, bądź danych zebranych w arkuszu 
kalkulacyjnym w postaci wykresów. 
Znajomość podstawowych narzędzi tego 
programu jest niezwykle przydatna w życiu. 
Za jego pomocą można prowadzić księgowość 
między innymi domową, w programie Excel 
można tworzyć tabele automatycznie 

obliczające sumy wprowadzanych wartości liczbowych, drukować czytelne zestawienia 
danych oraz tworzyć proste wykresy. Nabycie tych umiejętności nie jest proste, ponieważ 
program jest trudny do opanowania, szczególnie dla uczniów naszej szkoły. Dlatego też 
jestem bardzo zadowolony, że mogłem prowadzić zajęcia w tym temacie, ponieważ 
umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym może być wykorzystywana  
w różnych dziedzinach. Uważam, że moi uczniowie zupełnie dobrze radzili sobie  
z obsługą tego programu.   

p. Bogdan Lewandowski 
 

POZNAWANIE INTERNETU 
Celem prowadzonych przeze mnie zajęć było 
nabycie przez ich uczestników nowych 
umiejętności w zakresie posługiwania się 
Internetem. Najwięcej uwagi poświęciłam na 
korzystanie z tego medium jako narzędziem 
komunikacji międzyludzkiej. W rozwijającym 
się świecie znajomość i umiejętność 
posługiwania się usługami internetowymi 
takimi jak WWW, poczta elektroniczna, listy 
dyskusyjne, IRC jest niezbędna. Dlatego na zajęciach ćwiczyliśmy min. efektywne 
znajdywanie informacji, właściwe korzystanie  
z grup dyskusyjnych, sklepów internetowych. Kształtowaliśmy umiejętności 
wyszukiwania pracy przez Internet oraz kontaktu z potencjalnym pracodawcą poprzez 
konto e-mail. Dużą uwagę zwracaliśmy na to o czym młody człowiek często zapomina a 
więc jak bezpiecznie korzystać z Internetu, który jest nie tylko potężnym źródłem wiedzy, 
ale niesie ze sobą również wiele niebezpieczeństw. Cieszę się, że moi uczniowie tak chętnie 
przychodzili na zajęcia. Mam nadzieję, ze zdobyte informacje pomogą im w efektywnym 
posługiwaniu się usługami internetowymi.   p. Renata Gaworska 
 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z FRYZJERSTWA 
Celem prowadzonych przeze mnie zajęć jest 
poszerzanie i utrwalanie umiejętności i wiadomości 
zawodowych. Podczas spotkań realizuję z młodzieżą 
zagadnienia, które sprawiają im najwięcej trudności. 
Te dodatkowe zajęcia utrwalające odbywają się  
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych  
i nowoczesnych metod nauczania co zwiększa szanse 
moich uczniów na lepsze zrozumienie treści 
zawodowych. Efektem zajęć jest zwiększająca się 
liczba uczniów zdających egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe.       

p. Aldona Jędrzejak 
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CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 
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