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Moduł 

Tworzę własną stronę 

internetową, blog 
 

Podsumowanie 

1. Odbiorcy szkolenia 

2. Cele kursu 

3. Czas Kursu 

4. Tematy 

4.1. Rozpowszechnienie w sieci informacji o swojej stronie 

4.2. Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-

learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla 

osób dorosłych. 

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

usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 

4.4. Rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake news, hate, netykiety, 

ochrony wizerunku osób oraz prawa autorskiego.Prowadzenie komunikacji z 

odbiorcami strony i mediów społecznościowych  

4.5. Hosting strony internetowej i rejestracja domeny internetowej. 

4.6. Korzystanie z analityki internetowej (np. Google Analytics) 

4.7. Internetowe instrumenty promocji (reklamy, płatne posty, pozycjonowanie 

itp.) 

4.8. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci 

4.9. Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie 
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4.10. Reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich. 

4.11. Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki 

użytkowania. Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu. 

4.12. Utworzenie strony internetowej z wykorzystaniem prostych w obsłudze 

narzędzi. Podstawy obsługi systemów CMS i innych 

4.13. Tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) na stronę 

internetową z wykorzystaniem prostych aplikacji 

4.14. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. Wykorzystanie profilu 

zaufanego 

5. Potrzebny sprzęt 

6. Metody prowadzenia zajęć 

7. Materiały dodatkowe 

1. Odbiorcy szkolenia 

 

Ostatecznym adresatem szkolenia są mieszkańcy województw łódzkiego i kujawsko-

pomorskiego. Materiał ma również służyć przeprowadzeniu szkoleń instruktażowych przez 

trenerów dla instruktorów. Instruktor kompetencji cyfrowych – osoba zaangażowana przez 

grantobiorcę prowadząca na obszarze jego działania szkolenia rozwijające kompetencje 

cyfrowe osób dorosłych. Działania szkoleniowe mają na celu rozwinięcie u instruktorów 

umiejętności trenerskich oraz kompetencji cyfrowych tak, by przygotować ich do nauczania 

kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych. Zgodnie z standardem szkoleniowym 

przyjętym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej 

przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 12 osób. 

2. Cele modułu 

Uczestnik... 

a) Tworzy i wykorzystuje swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu 

z wykorzystaniem popularnych kreatorów 

b) Opracowuje, dodaje do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) oraz 
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rozpowszechnia z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego 

c) Monitoruje, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej 

d) Rozumie, jakie sprawy formalne trzeba załatwić w takich działaniach 

3. Czas Kursu 

12 godzin 

3  czterogodzinne spotkania 

4. Tematy 

Spotkanie pierwsze - czas trwania 240 minut w tym 4x10 minutowe przerwy 

a) Rejestracja uczestników (5 minut) 

b) Wstęp - Przedstawienie  trenera, icebreaker: Każdy z uczestników przedstawia się i  

opowiada o swoich oczekiwaniach wobec szkolenia (15 minut) 

c) Wstępny test umiejętności, w systemie elektronicznym dostarczonym przez 

Ministerstwo Cyfryzacji, (10 minut) 

 

Temat 1.  

Rozpowszechnienie w sieci informacji o swojej stronie. (30 minut) Trener korzystając ze 

swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników poprzez metody rozpowszechniania 

informacji o swojej stronie internetowej. 

 

1. Pozycjonowanie strony internetowej: 

a. zasady działania Google AdWords 

b. dobieranie grupy docelowej 

c. pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania 

d. dobieranie terytorium wyświetlania informacji o stronie 

2. Promocja strony internetowej: 
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a. nieodpłatne metody promowania strony 

b. odpłatne metody promowania strony 

3. Dystrybucja treści ze swojej strony internetowej: 

a. wykorzystanie nowoczesnych metod znakowania treści (hashtagi, tagi, 

hiperłącza) 

b. aktywność w social media 

4. E-mail marketing: 

a. zasady tworzenia mailingu informacyjnego (newsletter) 

b. darmowe narzędzia do e-mail marketingu: 

a. Mailchimp 

b. Getresponse 

c. Freshmail 

 

Cel tematu 1.  

Nabyte kompetencje cyfrowe: 

1. Rozpowszechnienie w sieci informacji o swojej stronie. 

2. Internetowe instrumenty promocji (reklamy, płatne posty, pozycjonowanie itp.). 

 

Temat 2.  

Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-

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

dorosłych.  

(25 minut + 10 minut ćwiczenie) wykład, ćwiczenia, dyskusja. Trener przeprowadzi 

uczestników (w formie prezentacji) przez najpopularniejsze portale do samodzielnej 

nauki. Następnie korzystając z stanowisk komputerowych uczestnicy wykonają  

ćwiczenie. 

1. Prezentacja największych i najpopularniejszych platform e-learningowych 

2. Akademia PARP 
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3. Udemy 

4. Webinaria 

ĆWICZENIE : Załóż konto w Akademii PARP Uczestnicy korzystając ze sprzętu 

komputerowego i wskazówek trenera zakładają konto w Akademii PARP.. 

  

Cel tematu 2.  

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności informacyjne: Wyszukiwanie informacji na 

stronach administracji publicznej;  Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach.  

 

Temat 3.  

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

oraz prawa autorskiego, trolling. 

 

(25 minut) wykład, ćwiczenia, dyskusja. Trener przeprowadzi wykład prezentując 

niebezpieczne zjawiska, uczestnicy po wysłuchaniu wykładu wezmą udział w dyskusji 

dotyczącej rozwiązywania omówionych problemów. 

 

1. Hejt i mowa nienawiści. 

2. Trolling 

3. Fake news 

4. Ochrona wizerunku i ochrona prawa autorskiego 

5. Dyskusja - czy kampanie społeczne mogą rozwiązać problem 

 

Cel tematu 3 

Uczestnik szkolenia zapozna się ze zjawiskami niebezpiecznymi w internecie. 
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Temat 4.  

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

turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.  

 (30 minut + 15 minut ćwiczenie 1 + 15 minut ćwiczenie 2) 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. 

1. Różnorodne formy kontaktu z doradcą - wybrane przykłady 

a. BZWBK Bank Zachodni - kontakt 

ĆWICZENIE 1 

Każdy z uczestników odnajduje na stronie BZWBK formularz kontaktowy. Wybiera 

interesujący go temat, np KONTO OSOBISTE i wybiera opcję wideorozmowy. Wykonuje 

kolejne polecenia - wyraża zgodę na włączenie mikrofonu a następnie kamery. Oczekuje na 

połączenie z  doradcą. Dostęp do doradców możliwy jest w dni robocze od 8.00- 22.00. 

Jeżeli zajęcia nie odbywają się w dni robocze, ćwiczenie kończy się rozłączeniem kontaktu. 

W przypadku dostępu przedstawia się i zadaje pytanie na interesujący go temat. Możliwe 

pytanie: “Czy możliwa jest płatność w sklepie za pomocą telefonu komórkowego? W jaki 

sposób uzyskać taką możliwość w BZWBK?” Metoda - ćwiczenia indywidualne 

 

 

2.  Kontakt travelplanet.pl - https://www.travelplanet.pl/kontakt/ 

ĆWICZENIE 2 

Każdy z uczestników odnajduje Chatbox na stronie Travelplanet.pl ipodejmuje próbe 

kontaktu z doradcą (UWAGA: nawiązanie kontaktu wiąże się wyrażeniem zgody na 

otrzymywanie informacji handlowej). Ćwiczenie uważa się za wykonane na etapie 

otworzenie Chatboxu - bez konieczności podjęcia kontaktu. Metoda - ćwiczenia 

indywidualne 

https://www.travelplanet.pl/kontakt/
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Cel temat 4. 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: Telefonowanie przez internet i wideorozmowy przez 

internet 

Temat 5.  

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

wizerunku osób oraz prawa autorskiego.Prowadzenie komunikacji z odbiorcami strony i 

mediów społecznościowych. 

 (35 minut) Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy prezentuje  uczestnikom 

podstawowe pojęcia dotyczące niebezpiecznych zjawisk w internecie. Użytkownicy 

utrwalają swoją wiedzę poprzez dyskusję.  

 

1. Hejt i mowa nienawiści - definicja i przykłady 

2. Dyskusja - czy kampanie takie jak disney channel mogą rozwiązać problem 

https://www.youtube.com/watch?v=oWxrFF8EvQQ  

3. Trolling - definicja i przykłady 

4. Fake news definicja i przykłady 

5. Zasady netykiety- definicja i przykłady 

6. Przeciwdziałanie negatywnym formom komunikacji w internecie 

7. uprawnienia administratora stron  

8. blokowanie komentarzy 

9. blokowanie użytkowników 

10. ignorowanie 

11. Ochrona wizerunku i ochrona prawa autorskiego - Ustawa z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym 

 

Cel temat 5. 

UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: 

podstawowa kompetencja cyfrowa: 

- Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach 
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Spotkanie drugie - czas trwania 240 minut w tym 4x10 minutowe przerwy 

d) Rejestracja uczestników (5 minut) 

e) Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania (5 minut) 

f) Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania  (10 minut) 

 

Temat 6.  

Hosting strony internetowej i rejestracja domeny internetowej. 

(30 + 15 na ćwiczenie)Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza 

uczestników poprzez podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące rejestracji domeny i 

hostingu strony internetowej. 

 

1. Podstawowe cechy dobrego hostingu  

a. Cena hostingu (w DRUGIM roku.)  

b. Uptime hostera i limity  

c. Opinie o danej firmie w sieci 

d. Gdzie firma trzyma swoje dane - (w związku z RODO) 

e. Backup 

f. Obsługa klienta 

2. Wybrani dostawcy hostingu w Polsce 

3. Domena 

a. wybranie właściwej nazwy Domeny 

b. rozszerzenia  

c. nazwa (główna) 

d. Warianty rejestracji domeny internetowej na wybranym przykładzie OVH 

e. warunki przenoszenia domen 

ĆWICZENIE 1 
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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. 

 

Cel temat 6. 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE: 

podstawowa kompetencja cyfrowa Telefonowanie przez internet i wideorozmowy przez internet 

Temat 7.  

Korzystanie z analityki internetowej (np. Google Analytics) 

(30 minut) Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników 

poprzez portale zbierające dane z sieci takie jak google analytics czy statystyki facebooka. 

1. Google Analytics 

a. Zakładanie konta 

b. Analizowanie ruchu na stronie internetowe 

c. Analizowanie grup odbiorców 

d. Porównywanie danych w czasie 

2. Statystyki Facebook 

a. Zakładanie konta 

b. Liczba fanów 

c. Zasięg postów 

d. EdgeRank 

 

ĆWICZENIE 1 (czas 15 minut) 

Korzystając z danych udostępnionych przez trenera przeanalizuj skąd pochodzą fani 

fanpaga  na facebooku i jaka jest charakterystyka odbiorców twojej strony internetowej. 

 

Cele tematu 7. 

Uczestnik zdobędzie umiejętność komunikacyjną: korzystanie z serwisów 

społecznościowych.  
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Temat 8.  

Internetowe instrumenty promocji (reklamy, płatne posty, pozycjonowanie  

 (35 min) Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników 

poprzez narzędzia do promocji strony. 

1. Adwords 

2. Sieci afiliacyjne 

3. Reklama w mediach społecznościowych 

a. Reklama na facebooku 

b. Reklama na Instagramie 

      4.  SEO - pozycjonowanie w wyszukiwarkach 

a. Jak pozycjonuje treść 

b. Linki  

c. Bezpłatne wizytówki w mapach google 

      5.  Portale z wizytówkami - jak i czy pozycjonują 

Cele tematu 8. 

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 

podstawowa kompetencja cyfrowa:  Korzystanie z serwisów społecznościowych 

Temat 9.  

Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. Bezpieczne korzystanie z serwisów 

społecznościowych. 

 (35 minut +15 na Ćwiczenie) prezentacja funkcjonalności portalu. 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. 

1. Facebook -Ustawienia Prywatności  

2.  Kto może korzystać z facebooka;   

3. Dane użytkownika i ustawienia prywatności;  

4. Instagram - Ustawienia prywatności konta 
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5. Youtube - ustawienia prywatności konta;  

a. ustawienia preferencji reklam; 

b.  tryb ograniczonego dostępu 

6.  Google - Jakie dane zbiera o nas Google 

a. Sprawdzanie ustawień prywatności 

b. Sprawdzanie historii aktywności 

c. Dane dotyczące lokalizacji 

d. Kalendarze i kontakty google 

e. Aktywności głosowe i ich zapisywanie 

 

Ćwiczenie 1  

W ustawieniach prywatności Facebooka ustaw opcję widoku twoich postów na widoczność 

- ZNAJOMI I ZNAJOMI ZNAJOMYCH 

 

Cel tematu 9. 

Uczestnik zdobędzie umiejętność komunikacyjną: - korzystanie z serwisów 

społecznościowych oraz umiejętność rozwiązywania problemów: - zmienianie ustawień 

dowolnego oprogramowania. 

Temat 10.  

Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie. 

 (60 minut) Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza uczestników 

poprzez portale społecznościowe. 

1. Działalność osób prywatnych w mediach społecznościowych - Facebook 

a. Tworzenie konta w portalu Facebook 

b. Facebook jest miejscem, w którym spotykamy znajomych - dodawanie 

znajomych 

c. Jak wyświetlane są posty na stronie głównej - funkcja Aktualności 

d. Wysyłanie wiadomości 
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e. Udostępnianie zdjęć 

f. Udostępnianie filmów 

g. Czym są grupy 

h. Wydarzenia 

i.  Działalność firm, instytucji i osób publicznych - Facebook Fanpage 

2. YouTube 

a. Pierwsze kroki na Youtubie 

b. Subskrypcje 

c. Karta na czasie 

d. Przesyłanie filmów 

e. Twitter 

f. Kto może korzystać z Twittera 

g. Czym jest Twitter 

h. Działanie 

3. Instagram 

a. Tworzenie konta i nazwy użytkownika w serwisie Instagram 

b. Publikowanie zdjęć 

ĆWICZENIE 1  

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. 

 

Cel tematu 11. 

Uczestnik zdobędzie umiejętność komunikacyjną: - korzystanie z serwisów 

społecznościowych oraz UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE: Kopiowanie lub przenoszenie 

pliku, folderu UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM: 3.Korzystanie z 

oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio 
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Spotkanie trzecie  - czas trwania 240 minut w tym 4x10 minutowe przerwy 

1. Rejestracja uczestników (5 minut) 

2. Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania (5 minut) 

3. Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania  (10 minut) 

Temat 11.  

Reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich. (30 minut) Trener w formie 

prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia najważniejsze zagadnienia dotyczące metod 

reagowania na naruszenia własnych praw autorskich. Korzystając m.in z serwisu 

prawoautorskie.org 

a. Przepisy ustawy o prawach autorskich 

b. Postępowanie z naruszycielem praw autorskich  

c. Autorskie prawa osobiste 

d. Ochrona autorskich praw majątkowych 

Cele tematu 11. 

Uczestnik zdobędzie umiejętność informacyjną: Wyszukiwanie informacji na stronach 

administracji publicznej 

 

Temat 12.  

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

Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu. 

(30 minut + 10 minut na ćwiczenie). Trener, korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy, 

przeprowadza uczestników przez banki zdjęć/dźwięków. 

1. Banki zdjęć 

a. Istock 
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b. Canva.com 

2.  Banki dźwięków 

a. Audiojungle 

 ĆWICZENIE 1 

Na stronie canva.com przygotuj post na facebooka korzystając z gotowych 

darmowych wzorów,a następnie umieść je na portalu facebook. 

 

Cele tematu 12. 

 

Uczestnik zdobędzie UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACYJNĄ: .Umieszczanie na stronie 

internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania 

 

Temat 13.  

Utworzenie strony internetowej z wykorzystaniem prostych w obsłudze narzędzi. 

Podstawy obsługi systemów CMS i innych.  

(45 minut +15 na ćwiczenie) Trener przeprowadza uczestników przez systemy CMS. 

1. WordPress na własnym serwerze https://pl.wordpress.org/   

2. WordPress na stronie WordPress.com https://wordpress.com/start/about   

3. Darmowe kreatory stron internetowych,np.:   

4. WIX  www.wix.com  

5. About me  https://about.me/   

6. Najpopularniejszy kreator blogów - Google blogspot  www.blogspot.com   albo 

www.blogger.com   

 

ĆWICZENIE 1 

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.  

 

https://pl.wordpress.org/
https://wordpress.com/start/about
https://about.me/
http://www.blogspot.com/
http://www.blogger.com/
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Cele tematu 13. 

Uczestnicy zdobędą UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: Zmienianie 

ustawień dowolnego oprogramowania. 

 

Temat 14. 

Tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) na stronę internetową z 

wykorzystaniem prostych aplikacji.  

(30 + 15 na ćwiczenie) Trener korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadza 

uczestników przez programy edytujące treść, dźwięk, video. 

1. Przygotowanie treści w edytorze tekstu, np.Wordzie, w CMS-e kreatora stron, np 

WordPress, WiX 

2. Przygotowanie grafiki w programie Paint, Canva 

3. Przygotowanie pliku wideo w programie Movie Maker 

 

ĆWICZENIE 1  

Zredaguj w programie Word treść “O nas”  

ĆWICZENIE 2 

Zmień rozmiar wybranego zdjęcia w programie Paint.  

ĆWICZENIE 1 

Połącz dwa dowolne pliki filmowe w programie MovieMaker. Zastosuj animację przejścia 

między sekwencjami 

 

Cele tematu 14. 

Uczestnicy zdobędą UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW: Zmienianie 

ustawień dowolnego oprogramowania 
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Temat 15.  

Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego 

 (45 minut). 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. 

1. Przebieg rejestracji w ePUAP 

a. Załóż konto 

b. Potwierdź profil zaufany 

c. Znajdź katalog spraw 

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

składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego 

a. Obywatel.gov.pl 

b. złożenie wniosku z podpisem profilem zaufanym 

 

Cele tematu 15. 

Uczestnicy zdobędą UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH: 

1.Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego 2. Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 

e-usłudze 

 

Zakończenie szkolenia 

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  w systemie elektronicznym dostarczonym przez 

Ministerstwo Cyfryzacji (15 minut) 
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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 

 

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,  

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 
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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., 

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 
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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. Excel 

53. WIX  www.wix.com 

54. About me  https://about.me/ 

55. Google blogspot 

56. WordPress 

 

 


