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RODZIC  W  INTERNECIE 
Czy wiesz, co Twoje dziecko robi w sieci?  
Szkolenie „Rodzic w internecie” przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje 
dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z internetu.  W 
specjalnym kursie poświęconym m.in. zwalczaniu cyberprzestępczości mogą wziąć udział  
również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie. 
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 lub trolling. 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.  
Szkolenie „Rodzic w internecie” posłuży podniesieniu kompetencji rodziców i opiekunów w 
zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwi zmniejszenie 
bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest 
codziennością. 
 

 
DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
Szkolenie „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczone jest dla osób, które chcą 
nauczyć się skutecznie korzystać z portali społecznościowych (takich jak YouTube, 
Facebook, Twitter, Instagram i in.) w swojej codziennej pracy i w życiu prywatnym. 
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) 
Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” przeznaczone jest dla osób, które chcą 
nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy 
szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, 
zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, 
filmowe) 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. 
 


