
 Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera- Microsoft  Word 

 dla początkujących 

  

Uczestnicy szkolenia :  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na ternie  

Sosnowca  lub na rzecz mieszkańców Sosnowca: 

 

Program szkoleniowy: 

 

1.Zapoznanie z interfejsem użytkownika programu MS Word 2007 

 Narzędzia 

 Wstawianie 

 Układ strony 

 Odwołania 

 Korespondencja 

 Recenzja 

 Widok 

 Formatowanie 

 Skróty klawiszowe 

2.Narzędzia edycji dokumentu 

 Kopiowanie i wklejanie 

 Formatowanie tekstu 

 Formatowanie akapitu 

 Stosowanie stylów 

 Stosowanie inicjałów 

 Ustawienia marginesów 

 Ustawienia rozmiaru strony 

 Orientacja papieru 

 Stosowanie kolumn 

 Opcje dzielenia wyrazów oraz numerowania wierszy 

 Inne opcje formatowania dokumentu 

 Użycie twardej spacji 

3.Zapisywanie dokumentu oraz ustawienia programu 

 Omówienie różnych formatów zapisu, ich specyficznych właściwości i przeznaczenia 



 Ochrona dokumentu 

 Omówienie opcji programu MS WORD 2007 

4.Elementy dokumentu 

 Strona tytułowa 

 Nagłówek i stopka 

 Pola tekstowe 

 Podziały stron 

 Tabele 

 Wstawianie obrazów i innych obiektów graficznych 

 Równania i symbole 

5.Przydatne funkcje programu MS WORD 2007 

 Łatwe tworzenie interaktywnych plików PDF 

 Łatwe tworzenie spisu treści 

 Przypisy 

 Korzystanie z korespondencji seryjnej 

 Narzędzia recenzji dokumentu 

  

6.Omówienie zasad tworzenia przejrzystych dokumentów oraz najczęściej popełnianych 

błędów 

 Układ dokumentu – stosowanie nagłówków i podziału stron 

 Stosowanie numeracji stron 

 Poprawne tworzenie akapitów 

 Poprawne korzystanie ze spacji 

 Poprawne korzystanie z tabulatora 

Metody pracy: 

Zajęcia praktyczne, indywidualnie przy komputerze. 

 

Cele zajęć: 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi możliwościami programu WORD , 

które pozwolą na usprawnienie codziennej pracy w biurze czy w domu. Poszczególne funkcje 

będą przedstawiane na prostych przykładach.    

 

                             



Termin szkolenia:  

Proponowany okres realizacji szkolenia –11 i 12 marzec 2011r. 

  

Czas szkolenia: od 10
00

 do 16
00 

(2dni po 6godzin)  

  

Miejsce szkolenia  

Szkolenia odbywać się będą w sali szkoleniowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych – Sosnowiec, ul. Plac Kościuszki 5. 

  

Zapisy na szkolenie przyjmowane są poprzez wysłanie ankiety zgłoszeniowej  

na adres scop@um.sosnowiec.pl  do dnia 09.03.2011r. 

  

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.  

Cykl szkoleń kończy się uzyskaniem zaświadczenia. 

  

Szkolenie jest realizowane ze środków Miasta Sosnowca. Podczas szkolenia Organizator 

zapewnia materiały szkoleniowe. 

 

http://www.wsparcie.sosnowiec.pl/files/WORDAnkieta.doc
mailto:scop@um.sosnowiec.pl

