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Instrukcja dla prowadzącego 

Kultura w sieci  
 

 

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. 

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

zaufanego. 

Przebieg szkolenia 

Spotkanie pierwsze  
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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. Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea, biblioteki, 

domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów kultury oraz 

zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł 

○ Trener przeprowadzi uczestników (w formie prezentacji) przez najpopularniejsze 

portale zawierające zbiory kultury, następnie uczestnicy wykonają ćwiczenie 

wykorzystując stanowisko komputerowe. 

3. Wyszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych (wystawy, koncerty, festiwale, 

spektakle) 

○  Trener przeprowadzi uczestników przez wyszukiwanie wydarzeń na 

najpopularniejszych portalach.. 

4. Korzystanie z wirtualnych galerii muzealnych 

○ Trener przeprowadzi uczestników przez wyszukiwanie wydarzeń na 

najpopularniejszych portalach. Uczestnicy postępując zgodnie ze wskazówkami 

prowadzącego odwiedzają największe galerie sztuki na świecie i w Polsce, 

wykorzystując stanowisko komputerowe. 

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. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm 

turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 

○ Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników 

poprzez poszczególne formy kontaktu z doradcą. Uczestnicy wykonują pod 

kierownictwem trenera czynności dotyczące użycia komunikatorów. Następnie 

uczestnicy wykonują ćwiczenie 

Spotkanie drugie  
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7. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania  

○ Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania   

8. Dzielenie się własnymi tekstami, zdjęciami, muzyką, filmami w mediach 

społecznościowych (na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in.), tworzenie 

cyfrowych galerii zdjęć. 

○ 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. Bezpieczne korzystanie  i zarządzanie tożsamością oraz własnym wizerunkiem w sieci 

○ 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. 

10. Nauka z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł 

internetowych 

○ Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze portale 

służące do samodzielnej nauki z wykorzystaniem dóbr kultury. 

11. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania cyfrowych zasobów kultury w sieci np. do 

stworzenia drzewa genealogicznego, odtworzenia historii własnej rodziny, miejscowości. 

○ Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze portale 

służące do odtworzenia historii miejscowości i historii rodziny. 

Spotkanie trzecie  - czas trwania  

12. Rejestracja uczestników  

○ Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania 

○ Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania  

13. Oglądanie, słuchanie, pobieranie wersji cyfrowych filmów, muzyki, literatury, audycji 

radiowych, obrazów, prasy, gier, komiksów z legalnych źródeł kultury. 

○ Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze portale 

umożliwiające legalne odtwarzanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie książek, 

pobieranie obrazów, prasy, gier i komiksów. 
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14. Rezerwowanie biletów na imprezy kulturalne online. 

○ Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze portale 

umożliwiające zakup biletów oraz samodzielnie zaplanuje kalendarz eventowy. 

15. Nauka korzystania z e-booków (np. na czytnikach elektronicznych) i audiobooków  

○ Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia portale umożliwiające 

odtwarzanie książek i audiobooków. Zaprezentuje urządzenia pozwalające na 

odtwarzanie treści cyfrowych. Uczestnicy utrwalą wiedzę, korzystając z jednego 

z portali. 

16. Nauka korzystania z możliwości tworzenia i edytowania własnych map z 

wykorzystaniem takich narzędzi, jak Google Maps, MyMaps, Open Maps  

○ Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia portale umożliwiające 

tworzenie map, uczestnicy utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie..  

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

Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu. 

○ Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia portale umożliwiające 

pobieranie zdjęć i dźwięków. Uczestnicy utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie. 

18. Udostępnianie treści kultury w sieci.Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu. 

Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich. 

○ Trener w formie prezentacji przedstawi uczestnikom szkolenia najważniejsze 

zagadnienia dotyczące prawa autorskiego uczestnicy utrwalą wiedzę dzięki 

dyskusji dotyczącej łamania prawa autorskiego. 

19. Zakup oprogramowania w sieci (kontrola legalności) – prawa i obowiązki wynikające z 

posiadanej licencji.  

○ Trener w formie prezentacji przedstawi uczestnikom szkolenia najważniejsze 

zagadnienia dotyczące legalności oprogramowania. 

20. Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania; świadome, krytyczne, odpowiedzialne 

i selektywne korzystanie z cyfrowych zasobów kultury 
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○ Trener w formie prezentacji przedstawi uczestnikom szkolenia najważniejsze 

portale zbierające cyfrowe zasoby kultury. 

21. 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. 

Zakończenie szkolenia 

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo 

Cyfryzacji  

5. Potrzebny sprzęt 

1. Sprzęt komputerowy z dostępem do internetu.  

2. Rzutnik 

3. Ekran 

4. Dysk zewnętrzny (dla trenera) 

5. Pendrive 

6. Aparat z funkcją nagrywania filmów 

7. Tablet z systemem android lub IOS 

8. Czytnik e-boków 

9. Odtwarzacz audiobooków 

6. Metody prowadzenia zajęć 

1. Wykłady i prezentacje,  

2. warsztaty,  

3. ćwiczenia zespołowe, 

4.  ćwiczenia indywidualne,  

5. studia przypadku/ dobre praktyki,  

6. pokazy i demonstracje,  
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7. dyskusje,  

8. sesje pytań 

7. Materiały dodatkowe 

1. https://www.ebilet.pl/ 

2. goingapp.pl 

3. Google play, 

4. Radio ZET online - Słuchaj online - Radio ZET 

5. RMF FM - Słuchaj online | Radio FM online 

6. Polskie Radio - najlepsze radio online - Polskie Radio w internecie 

7. Google Books 

8. Spotify 

9. Netflix, 

10. HBO GO, 

11. showmax.com 

12. player.pl; 

13. ipla.pl; 

14. tvp.pl 

15. Szukaj w archiwach 

16. MyHeritage 

17. Wikipedia 

18. POLONA 

19. TED 

20. Facebook 

21. Twitter 

22. Snapchat 

23. Youtube 

24. Instagram 

25. Zdjęcia google 

26. travelplanet.pl 

27. ZWBK Bank Zachodni - kontakt 

28. Skype 

29. Messenger 

30. Rijksmuseum w Amsterdamie (Android, iOS) 
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31. https://www.rijksmuseum.nl/  

32. The Metropolotian Muzeum w Nowym Yorku 

33. https://www.metmuseum.org/ 

34. Muzeum Pałac w Wilanowie http://cyfrowezbiory.muzeum-wilanow.pl:85/  

35. Google Art&Culture -https://artsandculture.google.com/  

36. Kultura Dostępna 
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