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Gmina Kościerzyna rozpoczyna rekrutację do projektu „Ja w internecie”. Projekt to
program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy
świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych
realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne
w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Nabór
uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu do
wyczerpania wolnych miejsc.
Nabór do poszczególnych zakresów tematycznych szkoleń prowadzony będzie przez Zakład
Sportu, Kultury i Turystyki w 3 grupach wiekowych: dla osób w wieku 35-43 lata na szkolenie
z zakresu „Rodzic w Internecie” – 48 osób (4 grupy), dla osób w wieku 44-64 lat dla zakresu
szkolenia „Działam w sieciach społecznościowych” – 48 osób (4 grupy), dla osób w wieku
65+ dla zakresu szkolenia „Działam w sieciach społecznościowych” oraz dla zakresu
„Kultura w sieci” – 48 osób, po dwie grupy w każdym zakresie.
Szkolenia odbywać się będą w budynku po byłym dworcu w Łubianie oraz na zapleczu hali
sportowej w Wielkim Klinczu w okresie od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r.
TEMATY SZKOLEŃ do wyboru według grup wiekowych uczestników (1 uczestnik może
skorzystać tylko z 1 szkolenia):
I. Rodzic w internecie (uczestnicy w wieku 35-43 lat)
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.
II. Działam w sieciach społecznościowych (uczestnicy w wieku 44-64 oraz 65+)
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.
III. Kultura w sieci (uczestnicy w wieku 65+)
Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie
w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i
innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej
twórczości zgodnie z prawem. 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, cyfrowe zbiory MNW i in.). 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. Uczestnicy szkolenia ponadto
dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na
informacjach znajdujących się w internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.
Aby zapisać się na szkolenie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, a następnie telefonicznie lub
osobiście skontaktować się z Zakładem Sportu, Kultury i Turystyki, podając swoje
podstawowe dane kontaktowe. O zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy Państwa
po zebraniu kompletnych grup.
Zakład Sportu, Kultury i turystyki, Kościerzyna, ul. Strzelecka 9 bud. C, Telefon: 58-686–8601
Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy
grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.
Do pobrania:

Oświadczenie RODO - jawinternecie.pdf
Źródło: Urząd Gminy Kościerzyna

