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WIĘCEJ O SZKOLENIACH 

 

Moduł 1 - „Moje finanse i transakcje w sieci” 

Blok zajęć przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie 

sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. 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, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób 

elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto nauczą się jak korzystać m.in. z podstawowych 

usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. 

Moduł 2 - Działam w sieciach społecznościowych 

Szkolenie 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. 

Moduł 3 - „Kultura w sieci” 

Szkolenie przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie 

szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych 

z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy 

szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej 

kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe 

Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). 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. 

Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu 

bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne. Ponadto nauczą się jak 

korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP 

i profilu zaufanego. 

 


