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Instrukcja dla prowadzącego 

Rolnik 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 

 

Uczestnik... 

a) wie, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi może znaleźć w sieci, jak z nich 

bezpiecznie korzystać, 

b) potrafi regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu 

c) korzysta z najpopularniejszych portali rolniczych (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, 

tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), 

d) uczestniczy w dedykowanych forach wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, 

fpr.com.pl) 
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e) korzysta z portali meteorologicznych (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl) 

 

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. Pozyskiwanie informacji z sieci. Prezentacja funkcjonalności portalu. Trener, korzystając 

ze swojej eksperckiej wiedzy prezentuje uczestnikom funkcjonalności poszczególnych 

portali. 

3. Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów. Uczestnicy podzieleni na 4 grupy  

analizują zawartość (przeciętnie dwóch przydzielonych portali) z zadaniem zaprezentowania 

pozostałym uczestnikom 

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

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

przeprowadzi uczestników (w formie prezentacji) przez najpopularniejsze portale do 

samodzielnej nauki. Prezentacja największych i najpopularniejszych platform e-

learningowych 

5. Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami. Prowadzenie rozmów przez 

internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe) Prowadzenie rozmów przez internet.  

Metoda- prezentacja. Trener demonstruje uczestników poszczególne komunikatory. 

Uczestnicy wykonują pod kierownictwem trenera czynności dotyczące użycia 

komunikatorów.  

6. Różnorodne formy kontaktu z doradcą na przykładzie banku i portalu turystycznego. 

Trener wykonując ćwiczenia zaznajamia uczestników z formami kontaktów banków.  
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7. Zakupy i sprzedaż przez internet. Trener prezentuje platformy zakupowe, uczestnicy 

szkolenia utrwalają wiedzę wykonując szkolenie.   

8. Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin. Omówienie przez trenera  

najważniejszych kwestii (niektóre odmiany roślin uprawnych określanych też mianem 

rolniczych, warzywnych, sadowniczych oraz ozdobnych są chronione prawnie, podobnie 

jak techniczne wynalazki. ) 

9. Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo serwisów 

bankowych) Uczestnicy, korzystając z wyszukiwarki, otwierają stronę  

https://planet.bgzbnpparibas.pl -Filmy edukacyjne (DEMO) na stronie banku BGŻ BNP 

Paribas. 

10. Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i 

aplikacje RSO) Na stronie Państwowej Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

zapoznają się informacjami na temat RSO.https://piorin.gov.pl/rso Metoda - pokazy i 

demonstracje 

11. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń). 

Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez 

poszczególne pojęcia 

12. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych. Trener 

korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez 

poszczególne regulaminy 

13. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. Trener 

korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez 

poszczególne programy 

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

i oprogramowanie. Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza 

uczestników poprzez różne licencje 

15. Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników. Trener korzystając ze swojej 

eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez poszczególne aplikacje  

16. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. Trener korzystając ze swojej eksperckiej 

wiedzy przeprowadza uczestników przez e-puap  

17. Wykorzystanie profilu zaufanego. Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy 

przeprowadza uczestników poprzez e-puap 

https://planet.bgzbnpparibas.pl/
https://piorin.gov.pl/rso
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18. Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje). Trener korzystając ze swojej 

eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez poszczególne portale  

19. Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl). Trener korzystając ze 

swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez poszczególne uslugi 

20. Portale dedykowane obszarom wiejskim i rolnictwu oraz inne wspomagające działalność 

rolniczą. Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników 

poprzez poszczególne portale  

 

Zakończenie szkolenia 

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  w systemie elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo 

Cyfryzacji  

 

Potrzebny sprzęt 

1. Sprzęt komputerowy z dostępem do internetu oraz możliwością instalowania 

oprogramowania 

2. Rzutnik 

3. Ekran 

4. Dysk zewnętrzny (dla trenera) 

5. Pendrive 

6. Aparat z funkcją nagrywania filmów 

7. Tablet z systemem android lub IOS 

 

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. Ngo.pl 

2. Facebook (android, IOS, PC) 

3. Instagram (Android, IOS, PC) 

4. Twitter (Android, IOS, PC) 

5. Snapchat (Android, IOS, PC) 

6. Canva.com 

7. Google 

8. Zdjęcia google 

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

10. SKYPE 

11. Facebook Messenger 

12. Akademia PARP 

13. Udemy 

14. Webinaria 

15. Bankowość Elektroniczna 

16. PKO Bank Polski, 

17. Bank Pekao S.A., 

18. Bank Zachodni WBK S.A., 

19. mBank, 

20. ING Bank Śląski, 

21. Alior Bank, 

22. T-Mobile Usługi Bankowe, 

23. Banki Spółdzielcze z grupy BPS, 

24. Raiffeisen Bank Polska S.A., 

25. Bank Pocztowy SA, 

26. Credit Agricole, 

27. Banki Spółdzielcze SGB, 

28. SGB-Bank SA, 

29. PlusBank, 

30. Euro Bank S.A., 
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31. Bank Millennium, 

32. Getin Bank, 

33. Nest Bank, 

34. BGŻ BNP Paribas, 

35. Bank BPS S.A 

36. empatia.mrpips.gov.pl 

37. ePUAP 

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

39. obywatel.gov.pl 

40. Programy chroniące komputer 

41. Bitdefender 

42. Norton 

43. Kaspersky 

44. G Data Internet Security 

45. McAfee 

46. ESET 

47. Trend Micro 

48. AVG 

49. Avast 

50. Istock 

51. Canva.com 

52. Audiojungle 

53. Loty google 

54. Booking.com 

55. Odyseusz 

56. Excel 

57. WIX  www.wix.com 

58. About me  https://about.me/ 

59. Google blogspot 

60. WordPress 
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