WIĘCEJ O SZKOLENIACH
1. Rodzic w Internecie
Moduł skierowany jest do rodziców i opiekunów. Jego głównym cele jest przygotowaniu rodzica do
roli przewodnika w bezpiecznym korzystaniu z sieci. Uczestnicy szkolenia poznają źródła
wartościowych, legalnych treści dostępnych w cyfrowych bibliotekach i muzeach oraz nauczą się jak
zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice

i

opiekunowie zdobędą wiedzę jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin takich,
jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze
zdrowiem. Zawarte w module „Rodzic w Internecie” treści sprzyjać mają podnoszeniu kompetencji
rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w Internecie i zmniejszać barierę
komunikacyjną pomiędzy nimi, a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.
2. Mój biznes w sieci
Moduł dedykowany jest dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu lub tych, którzy
są już przedsiębiorcami, ale chcieliby rozszerzyć swoje usługi o działalność internetową. Szkolenie
skupiać się będzie na metodach wykorzystania zasobów Internetu, które podnoszą skuteczność
działania biznesowego (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.) oraz na usługach
e-administracji dedykowanych dla biznesu.
3. Moje finanse i transakcje w sieci
Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy
prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Szkolenie koncentruje się
na podniesieniu umiejętności wykorzystania sieci do zarządzania kontem bankowym, dokonywania
płatności, realizowania zakupów, rezerwowania podróży, czy biletów, płacenia podatków oraz
korzystania z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskowania o świadczenia i występowania
o dowód osobisty i inne dokumenty i zaświadczenia.
4. Działam w sieciach społecznościowych
Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać i wykorzystać w prywatnym i społecznym życiu
codziennym filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych. Szkolenie kładzie szczególny
nacisk na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. na nawiązywaniu
i kontynuowaniu znajomości online, kształtowaniu wizerunku, wykorzystywaniu i dzieleniu się swą
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twórczością oraz korzystaniu z cudzej twórczości ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa
autorskiego.
5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej
strony internetowej lub blogu. Szkolenie przedstawi szczegółowo drogę, jaką należy pokonać, alby nie
tylko stworzyć własne miejsce w sieci, ale także zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego
treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa
autorskiego. Dodatkowo moduł zwraca uwagę na mechanizmy monitorowania swojej strony i jej
popularności przez wykorzystanie analityki internetowej, a także uczy jak korzystać z podstawowych
usług e-administracji.
6. Rolnik w sieci
Moduł przeznaczony jest dla rolników i hodowców i skupia się na wyszukiwaniu i wykorzystaniu
przydatnych informacji, aplikacji i e-usług, które można znaleźć w sieci. W dużym stopniu szkolenie
poświęcone jest kwestii bezpieczeństwa, czyli dokonywania płatności online i korzystania z
państwowych e-usług. Uczestnicy mogą zapoznać się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi,
dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi, a także
nauczyć się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w PUAP
i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych
w KRUS, usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ARiMR i innych.
7. Kultura w sieci
Moduł skierowany jest do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych
i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł. Uczestnicy
zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury, poznają
praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą
umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł.
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