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TEMATYKA SZKOLEŃ 

Rodzic w Internecie - Uczestnicy szkolenia poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych 

źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku 

bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate. Ponadto uczestnicy szklenia zdobędą wiedzę, 

jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 

500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. 

Mój biznes w sieci - Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść 

skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, 

zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. 

 Moje finanse i transakcje w sieci - Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, 

wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować 

podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. 

wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, 

szybko i bezpiecznie. 

Działam w sieciach społecznościowych - Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności 

pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się 

nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształtować 

swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie                     

z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta             

w ePUAP i profilu zaufanego. 

 Tworzę własną stronę internetową (blog) - Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe 

umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do 

niego nowe treści zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez 

siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki 

internetowej. Dowiedzą się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony 

internetowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta                       

w ePUAP i profilu zaufanego. 

 Rolnik w sieci - Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, gdzie w Internecie można znaleźć przydatne 

informacje, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać z najpopularniejszych portalami 

rolniczymi, a także jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banku czy 

urzędu. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta 

w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych 

w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług online Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.  

Kultura w sieci - Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi 

dorobek polskiej kultury. Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci 

i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych 

Źródeł. Dowiedzą się również, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując 

na informacjach znajdujących się w Internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne. 

 


