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na rok 2012

1. Ciągła opieka nad stronami internetowymi: OW www.ee.pw.edu.pl/sep-ow, Sekcji AiP OW
apw.ee.pw.edu.pl, Koła 108 www.ee.pw.edu.pl/sep108, a w tym: modyfikowanie, konserwowanie,
bieżąca obsługa i rozbudowa stron (szacowana pracochłonność 20 godz/miesiąc).
W ramach tego zadania — w ciągu całego roku 2011 — będzie wykonane: 

● uaktualnianie wiadomości zamieszczonych na stronach, 
● wprowadzanie nowych rozdziałów stron wynikających z potrzeb informacyjnych, 
● modyfikowanie struktur stron w celu podniesienia — na jeszcze wyższy poziom — ich czytelności

i komunikatywności.

2. Kontynuacja planu unowocześniania bazy informatycznej OW
W ramach tego tematu — w ciągu roku 2011 — zostanie przeprowadzone kilka kursów elementarnych i podsta-

wowych informatyki dla członków OW w 4–6 grupach do 5 osób. 

Kursy będą miały na celu przeszkolenie kolegów w zakresie wykorzystania komputera: do pracy biurowej, do
zbierania informacji, pisania sprawozdań, wykazów, artykułów z fotografiami.

a) wyżej wymienione kursy informatyki będą bezpłatne. Mają one na celu:
● ułatwić naszym członkom, a zwłaszcza aktywistom, posługiwanie się komputerem w zakresie: pisania
sprawozdań i formularzy (np. odznaczeń i wyróżnień), wyszukiwanie informacji w Internecie i korzystanie z
Internetu. 

b) zajęcia na kursach informatyki będą prowadzone, w sali 141 przez członków OW bez pobierania honorariów.
Konieczny NoteBook, który jest już w naszym posiadaniu, teraz trzeba jeszcze dozbroić (w MS Office i pro-
gram antywirusowy Nortona).

c) merytorycznie kurs może poprowadzić KI we współpracy z SAiP OW, pod warunkiem, że Komisja Organi-
zacyjna OW zabezpieczy rzutnik z ekranem.

d) przykładowy program kursu (w skrócie):
1) zasady pisania planów i sprawozdań — formatowanie akapitów, osadzanie tabel i rysunków,
2) zasady pisania ogłoszeń na stronę internetową OW — układ, forma i format,
3) zasady korzystania z poczty elektronicznej, zakładanie poczty, pisanie e-maili i przesyłanie załączników,
4) zasady korzystania z Internetu jako źródła informacji — poszukiwanie i pobieranie zasobów wiedzy,
5) zasady gospodarowania 'Pulpitem' komputera, tworzenia katalogów i plików (tekstowych i innych),
6) prosta obróbka obrazków i fotografii.

3. Zbieranie informacji historycznych na strony internetowe OW
Do tego będą konieczne wyjazdy na organizowane w Polsce konferencje rocznicowe. Tylko wtedy, dzięki osobi-

stym kontaktom możliwe jest otrzymywanie materiałów historycznych.

3. Planowana liczba zebrań roboczych KI — 4.
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