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Ćwiczenia 

Działam w mediach 

społecznościowych 

 

1. Temat: Czym są media społecznościowe: 

○ Ćwiczenie: (15 minut) Korzystając z wybranego portalu społecznościowego 

znajdź prezentację (fanpage, tablicę, konto) swojej rodzinnej miejscowości. 

Uczestnicy, korzystając ze sprzętu komputerowego, przeglądają portale 

społecznościowe w poszukiwaniu stron miejscowości, a następnie prezentują 

najciekawsze profile. 

2. Temat: Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-

learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób 

dorosłych. 

○ ĆWICZENIE : Załóż konto w Akademii PARP Uczestnicy, korzystając ze sprzętu 

komputerowego i wskazówek trenera, zakładają konto w Akademii PARP. 

3. Temat: Prowadzenie rozmów przez internet  

○ Ćwiczenie: Wykorzystując funkcjonalność portalu skype uczestnicy szkolenia 

instalują program Skype, a następnie  w podziale na 2 grupy przeprowadzają 

grupową wideokonferencję 

4. Temat:  Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie.  

○ Warsztaty grupowe. Grupa przygotowuje story board (rysunkowy scenopis) 

krótkiego 30 - sekundowego filmu (tematyka dowolna, lecz ograniczona czasem i 

przestrzenią sali szkoleniowej). Używając aparatu fotograficznego lub telefonu 

komórkowego, nagrywają film. Instruktor zgrywa film na swój komputer, a 

następnie przekazuje na pendrivie uczestnikom. Poszczególni uczestnicy 

publikują film na swoim koncie YouTube. 



 

 

2 

5. Temat: Tworzenie i prowadzenie strony internetowej, bloga.  

○ Otwórz stronę WordPress.com, zarejestruj się, wybierz szablon, w programie 

graficznym np. Paint przygotuj swoją fotografię profilową, wybierz szablon i 

uzupełnij podstawowymi informacjami o sobie, zamieść swoje zdjęcie.  

○ Otwórz arkusz Excel, w którym utworzysz 3 kolumny - w jednej umieść nazwy 3 

dostawców hostingu, w drugiej oferowanę przez nich najniższe ceny usługi 

hostingowej a w 3 ceny rejestracji domen. Utworzony plik zamieść na dysku 

Google  i udostępnij swojemu koledze.  

6.  Temat: Promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych. 

○ Znajdź wydarzenia na fanpage'u wybranej przez siebie miejscowości, a 

następnie określ do jakiej grupy docelowej skierowałbyś jego promocję. 

7.  Temat: Kształtowanie i zapewnienie bezpieczeństwa wizerunku, zarządzanie 

prywatnością w sieci, w tym reagowanie na nadużycia w sieciach społecznościowych. 

○ W ustawieniach prywatności Facebooka ustaw opcję widoku twoich postów na 

widoczność - ZNAJOMI I ZNAJOMI ZNAJOMYCH 

8. Temat:  Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki 

użytkowania. Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu.  

○ Na stronie canva.com przygotuj post na Facebooka, korzystając z gotowych 

darmowych wzorów, a następnie umieść je na portalu Facebook. 

9. Temat:  Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.  

○ Znajdź Panel Sterowania 

○ Wybierz opcję SYSTEM I ZABEZPIECZENIA 

○ ZABEZPIECZENIA 

○ Odczytaj komunikaty o stanie zabezpieczeń 

10. Temat:  Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być 

udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami / źródłami  

○ Ze strony dobreprogramy,pl pobierz przydatny program CCleaner 5.44.6575 . 

Znajdź klauzulę nazywająca zasady udostępniania tego programu. Podczas 

pobierania lub instalowania programu mogą pojawić się oferty sponsorowane 

proponujące instalację dodatkowych programów, nowych silników wyszukiwania 

lub zmiany stron startowych w przeglądarce. Zmień ustawienia instalacji tak, aby 

nie pobierać dodatków.  
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11.  Temat: Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu 

zaufanego. 

○ Przebieg rejestracji w ePUAP 

Załóż konto 

Potwierdź profil zaufany 

Znajdź katalog spraw 

○ Z katalogu spraw wybieramy interesującą nas dostępną w danym urzędzie, np.     

składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego 

Obywatel.gov.pl 

 złożenie wniosku z podpisem profilem zaufanym 

 

 

Materiały: 

ePUAP 

Obywatel.gov.pl 

Akademiia PARP 

Skype 

Facebook, 

YouTube, 

Twitter, 

Instagram 

WordPress.com 
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Excel 

Google 

canva.com 

CCleaner 

Potrzebny sprzęt 

Sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.  

Rzutnik 

Ekran 

Dysk zewnętrzny (dla trenera) 

Pendrive 

Aparat z funkcją nagrywania filmów 

Tablet z systemem android lub IOS 

 

 


