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Instrukcja dla prowadzącego 

Działam w mediach 
społecznościowych  

 

 

Metody Prowadzenia Zajęć 

Wykłady i prezentacje,  

warsztaty,  

ćwiczenia zespołowe, 

 ćwiczenia indywidualne,  

studia przypadku/ dobre praktyki,  

pokazy i demonstracje,  

dyskusje,  

sesje pytań 

Czas Kursu 

12 Godzin  

3  czterogodzinne spotkania 

Cele Kurs 

Poznanie przez uczestników szkolenia filozofii i sposobu  funkcjonowania sieci społecznościowych oraz 

wykorzystanie ich w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. 

Bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nawiązywanie i kontynuowanie 

swoich znajomości, kształtowanie swojego wizerunku, wykorzystywanie i dzielenie  się swoją twórczością 

oraz korzystanie z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałanie z 

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

Przebieg szkolenia 

Spotkanie pierwsze  

1. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Przedstawienie  trenera, icebreaker: Każdy z uczestników przedstawia 

się i  opowiada o swoich oczekiwaniach wobec szkolenia  

○ Wstępny test umiejętności, w systemie elektronicznym dostarczonym przez 

Ministerstwo Cyfryzacji,  

2. Czym są media społecznościowe - Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy 

przeprowadzi w formie wykładu prezentacje wpływu mediów społecznościowych na 

współczesne społeczeństwo, a następnie przedstawi podstawowe cechy i różnice 

najpopularniejszych portali społecznościowych wraz ze wskazówkami, co i kiedy 

publikować. Następnie, korzystając ze stanowiska komputerowego, uczestnicy szkolenia 

wykonają ćwiczenie. 

3. Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, 

podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych. wykład, 

ćwiczenia, dyskusja. Trener przeprowadzi uczestników (w formie prezentacji) przez 

najpopularniejsze portale do samodzielnej nauki. Następnie, korzystając z stanowisk 

komputerowych, uczestnicy wykonają  ćwiczenie. 

4. Rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake news, hate, ochrony wizerunku 

osób oraz prawa autorskiego, trolling. Trener przeprowadzi wykład, prezentując 

niebezpieczne zjawiska, uczestnicy po wysłuchaniu wykładu wezmą udział w dyskusji 

dotyczącej rozwiązywania omawianych problemów. 
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5. Prowadzenie rozmów przez internet. Trener, korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy, 

przeprowadza uczestników poprzez poszczególne komunikatory. Uczestnicy wykonują 

pod kierownictwem trenera czynności dotyczące użycia komunikatorów. Następnie 

uczestnicy wykonują ćwiczenie.  

6. Bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych. Trener, korzystając ze swojej 

eksperckiej wiedzy, przeprowadza uczestników poprzez poszczególne portale 

społecznościowe, sprawdzając ustawienia bezpieczeństwa i prywatności. Uczestnicy 

wykonują pod kierownictwem trenera czynności dotyczące bezpieczeństwa w sieci. 

Spotkanie drugie  

7. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania  

○ Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania   

8. Prowadzenie transmisji internetowych w serwisach społecznościowych. Trener, 

korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy, przeprowadza uczestników poprzez 

poszczególne portale społecznościowe, pokazując funkcjonalności prowadzenia 

transmisji na żywo. Uczestnicy podążając za wskazówkami trenera poznają 

funkcjonalności poszczególnych portali. 

9. Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie. Trener 

przeprowadzi uczestników przez najważniejsze funkcjonalności Facebooka, Youtuba, 

Twittera i Instagramu. Uczestnicy szkolenia podążają, korzystając ze swoich sprzętów 

komputerowych, za wskazówkami prowadzącego. Po zapoznaniu funkcjonalności 

portalu wykonują ćwiczenie. 

10. Tworzenie i prowadzenie strony internetowej, bloga. Trener w formie prezentacji pokaże 

uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia dotyczące tworzenia strony 

internetowej i bloga. Uczestnicy, wykonując dwa ćwiczenia, utrwalają zdobytą wiedzę. 

11. Promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych. Trener wykorzystując 

facebook fanpage przeprowadza symulację płatnej promocji wydarzenia. Następnie 

uczestnicy wykorzystując stanowisko komputerowe wykonują ćwiczenie. 

Spotkanie trzecie  - czas trwania  

12. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania 

○ Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania  
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13. Organizacja/Rezerwacja podróży. Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom 

szkolenia najważniejsze zagadnienia dotyczące organizacji i rezerwacji podróży. 

14. Kształtowanie i zapewnienie bezpieczeństwa wizerunku, zarządzanie prywatnością w 

sieci, w tym reagowanie na nadużycia w sieciach społecznościowych. Trener w formie 

prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia dotyczące 

ochrony wizerunku w sieci, zarządzania prywatnością w tym, jak reagować na nadużycia 

w sieciach społecznościowych. 

15. Reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich. Trener w formie prezentacji 

pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia dotyczące metod reagowania 

na naruszenia własnych praw autorskich, korzystając m.in z serwisu prawoautorskie.org 

16. Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki użytkowania. 

Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu. Trener zaprezentuje najważniejsze 

portale z których można legalnie pobierać treści, dźwięki, obrazy, video. Następnie 

uczestnicy wykonują ćwiczenie.  

17. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. Trener w 

formie prezentacji dobrych praktyk przedstawi grupie programy i aplikacje służące 

ochronie komputera. Grupa, wykorzystując sprzęt komputerowy wykona ćwiczenie. 

18. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści 

i oprogramowanie wraz z przykładami / źródłami. Trener w formie prezentacji dobrych 

praktyk przedstawi rodzaje licencji. Grupa wykorzystując sprzęt komputerowy wykona 

ćwiczenie. 

19. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego. 

Trener przeprowadzi uczestników przez proces rejestracji ePUAP, a następnie wykona 

symulacje złożenia wniosku z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym. Uczestnicy 

szkolenia pod nadzorem trenera przeprowadzą rejestracje w ePUAP, ze względu na 

konieczność potwierdzenia podpisu - będą obserwowali proces złożenia wniosku. 

20. Korzystanie z dowolnych usług e-administracji. Trener w formie prezentacji zaprezentuje 

procedury składanie wniosku “Rodzina 500 plus” 

21. Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania. Trener zaprezentuje aplikacje 

użyteczne dla uczestników szkolenia. 

22. Portale użyteczne przy pozyskiwaniu środków na lokalne Inicjatywy. Trener 

zaprezentuje portale użyteczne do uzyskiwanie środków na lokalne inicjatywy. 
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Zakończenie szkolenia 

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo 

Cyfryzacji  

 

Materiały 
Ngo.pl 

Facebook (android, IOS, PC) 

Instagram (Android, IOS, PC) 

Twitter (Android, IOS, PC) 

Snapchat (Android, IOS, PC) 

Canva.com 

Google 

Zdjęcia google 

http://www.zus.pl/program-rodzina-500/zloz-wniosek-rodzina-500-przez-pue-zus 

SKYPE 

Facebook Messenger 

Akademia PARP 

Udemy 

Webinaria 

Bankowość Elektroniczna 

PKO Bank Polski, 

Bank Pekao S.A., 

Bank Zachodni WBK S.A., 

mBank, 

ING Bank Śląski, 

Alior Bank, 

T-Mobile Usługi Bankowe, 

Banki Spółdzielcze z grupy BPS, 

Raiffeisen Bank Polska S.A., 

Bank Pocztowy SA, 

Credit Agricole, 
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Banki Spółdzielcze SGB, 

SGB-Bank SA, 

PlusBank, 

Euro Bank S.A., 

Bank Millennium, 

Getin Bank, 

Nest Bank, 

BGŻ BNP Paribas, 

Bank BPS S.A 

empatia.mrpips.gov.pl 

ePUAP 

Informator - jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl 

obywatel.gov.pl 

Programy chroniące komputer 

Bitdefender 

Norton 

Kaspersky 

G Data Internet Security 

McAfee 

ESET 

Trend Micro 

AVG 

Avast 

Istock 

Canva.com 

Audiojungle 

Loty google 

Booking.com 

Odyseusz 

Excel 

WIX  www.wix.com 

About me  https://about.me/ 

Google blogspot 

WordPress 
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