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Instrukcja dla prowadzącego 

Rodzic 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) Pełni rolę przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i 

reagowania na sytuacje zagrożenia 

b) Zna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka 

c) Rozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, 

d) Umieć korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak 

złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych 
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e) Porusza się kompetentnie w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w 

Internecie 

 

 

Przebieg szkolenia 

Spotkanie pierwsze  

● 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,  

● Wartościowe treści kulturalne dla dzieci i rodziców. Trener w formie prezentacji pokaże 

uczestnikom szkolenia portale umożliwiające poznanie wartościowych treści kultury. 

Uczestnicy utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie. 

● Wartościowe treści edukacyjne dla dzieci i rodziców.  Trener w formie prezentacji 

pokaże uczestnikom szkolenia portale umożliwiające poznanie portali prezentujących 

wartościowe treści . Uczestnicy utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie. 

● Wartościowe gry. Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom wartościowe gry.  

● Wykorzystanie stron instytucji publicznych. wykład, ćwiczenia, dyskusja. Trener 

korzystając ze swojej eksperckiej wiedzy przeprowadzi w formie wykładu prezentacje 

najważniejszych portali.E-usługi w administracji, a następnie przedstawi podstawowe 

cechy i różnice najpopularniejszych portali e-usług wraz ze wskazówkami, jakie sprawy 

można załatwiać. metoda - wykłady i prezentacje. Następnie, korzystając ze stanowiska 

komputerowego, uczestnicy szkolenia wykonają ćwiczenie.  

● 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. 

● Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz 

sposoby reagowania na nie.  Trener w formie wykładu omówi podstawowe zjawiska 
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szkodliwe i niebezpieczne oraz sposób reagowania na nie. Uczestnicy utrwalą wiedzę 

prowadząc dyskusję. 

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

● Rejestracja uczestników (5 minut) 

● Wstęp - Podsumowanie poprzedniego spotkania (5 minut) 

● Test umiejętności zdobytych podczas poprzedniego spotkania  (10 minut) 

 

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

turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów. 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. 

● Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci. Korzystanie z narzędzi kontroli 

rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych. Trener w formie prezentacji 

pokaże uczestnikom szkolenia portale umożliwiające nadzorowanie aktywności dziecka 

w internecie. Uczestnicy utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie. 

● Wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać 

dziecko w internecie. Trener w formie wykładu przekaże uczestnikom szkolenia 

podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci .  

● Symptomy nadużywania internetu przez dziecko i reakcja na nie. Trener w formie 

wykładu przekaże uczestnikom szkolenia informacje dotyczące symptomów i objawów 

nadużywania internetu oraz reakcji i miejsc udzielających pomocy .  

● Uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w internecie.  

Trener w formie prezentacji pokaże uczestnikom szkolenia rodzaje transakcji w 

internecie. Uczestnicy utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie.  

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) 
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● Nauka samodzielna i wspólna z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury 

i archiwów oraz źródeł internetowych. (35 minut) Trener w formie prezentacji pokaże 

uczestnikom szkolenia portale umożliwiające naukę z wykorzystaniem cyfrowych 

zasobów kultury i archiwów oraz źródeł internetowych 

● Udostępnianie treści kultury w sieci. Trener omówi podczas szkolenia podstawowe 

pojęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej  dotyczącej udostępniania treści kultury.  

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

Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytat  Trener w formie prezentacji pokaże 

uczestnikom szkolenia portale umożliwiające pobieranie zdjęć i dźwięków. Uczestnicy 

utrwalą wiedzę wykonując ćwiczenie. 

● 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. 

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

●  (15 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. 

● Korzystanie z dowolnych usług e-administracji. (20 minut) Praca z Informatorem - jak 

złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” przez stronę empatia.mrpips.gov.pl  (2.6 MB). 

Trener w formie prezentacji zaprezentuje procedury składanie wniosku “Rodzina 500 

plus” 

● Uzyskanie Karty Dużej Rodziny. Warsztat - trener krok po kroku przeprowadzi 

uczestników przez proces zakładania karty dużej rodziny.  

● Zakończenie szkolenia 

● Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  w systemie elektronicznym dostarczonym przez 

Ministerstwo Cyfryzacji (15 minut) 

https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9663/1/1/Instrukcja%20eWnioski_2.pdf
https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9663/1/1/Instrukcja%20eWnioski_2.pdf
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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,  

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 



 

 

6 

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., 

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. 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 

 

 

 


