
BIBLIOTECZNA AKADEMIA CYFROWA (BAC) – harmonogram luty_2020 
     

Dzień Miesiąc Godzina Wydarzenie 

4 (wtorek) styczeń 11.00 1. wtorek miesiąca (Spotkanie - całość ) – organizacja spotkań i szkoleń (Filip/Ziętala)   Klub Kolabrega” 

5 (środa) styczeń 9.00 zajęcia tematyczne – Google – wyszukiwanie zaawansowane gr. 1452(Filip)  Klub „Kolabrega” 

5(środa) styczeń 11.00 zajęcia tematyczne – Szkolenie komputerowe  gr. 1433 (Filip)    Klub „Kolabrega”   

5 (środa) styczeń 14.00 zajęcia tematyczne   – Poczta - załączniki  gr. 1405(Filip) koniec Klub „Kolabrega”   

6 (czwartek) styczeń 18.00 Robb Maciąg – Syria (spotkanie podróżnicze) Klub „Kolabrega” 

11 (wtorek) styczeń 11.00  Dzień Bezpiecznego Internetu (Filip/Ziętala)    Klub „Kolabrega” 

12 (środa) styczeń 9.00 zajęcia tematyczne – Google – wyszukiwanie zaawansowane gr. 1453(Filip)  Klub „Kolabrega” 

12 (środa) styczeń 11.00 zajęcia tematyczne – Szkolenie komputerowe  gr. 1434 (Filip)    Klub „Kolabrega”   

12 (środa) styczeń 14.00 zajęcia tematyczne   – Profil zaufany gr. 1441(Filip) nowe Klub „Kolabrega”   

18 (wtorek) 
 

styczeń 9.00 zajęcia tematyczne – Smartfon (podstawowe funkcje)  gr. 1461(Ziętala)   nowe  Klub Kolabrega” 

18 (wtorek) styczeń 10.00 zajęcia tematyczne   – Smartfon (aplikacje – dla tych, co ukończyli podstawy)   gr. 1471(Ziętala) nowe Klub „Kolabrega” 

18 (wtorek) styczeń 11.00 zajęcia tematyczne   – Smartffon (podstawowe funkcje)  gr. 1423 (Ziętala)  Klub „Kolabrega”   

19 (środa) styczeń 9.00 zajęcia tematyczne – Google – wyszukiwanie zaawansowane gr. 1454(Filip)  Klub „Kolabrega”   

19 (środa) styczeń 11.00 zajęcia tematyczne – Szkolenie komputerowe  gr. 1435 (Filip)     Klub Kolabrega” 



19 (środa) styczeń 14.00 zajęcia tematyczne   – Profil zaufany …...  gr. 1442(Filip)  Klub „Kolabrega” 

25 (wtorek) 
 

styczeń 9.00 zajęcia tematyczne – Smartfon (podstawowe funkcje)   gr. 1462(Ziętala)    Klub „Kolabrega”   

25 (wtorek) styczeń 10.00 zajęcia tematyczne   – Smartfon (aplikacje – dla tych, co ukończyli podstawy) gr. 1472(Ziętala)   Klub Kolabrega” 

25 (wtorek) styczeń 11.00 zajęcia tematyczne   – Smartffon (podstawowe funkcje)  gr. 1424 (Ziętala)  Klub „Kolabrega” 

26 (środa) styczeń 9.00 zajęcia tematyczne – Google – wyszukiwanie zaawansowane gr. 1455(Filip) koniec Klub „Kolabrega”   

26 (środa) styczeń 11.00 zajęcia tematyczne – Szkolenie komputerowe  gr. 1436 (Filip)   koniec Klub „Kolabrega”   

26 (środa) styczeń 14.00 zajęcia tematyczne   – Profil zaufany …... gr. 1443(Filip)  Klub „Kolabrega”   

 

  


