
Moduł „Rodzic w Internecie” 

 

 Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest 

przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” 

korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła 

wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić 

bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług 

eadministracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, 

uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe 

służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów 

edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu 

wykluczeniu kulturowemu. 

 

Zagadnienia: 

1. Wyszukiwanie wartościowych treści dla dzieci i rodziców wraz z oceną 

wiarygodności źródeł informacji:  

 związanych z rozwojem zainteresowań,  

 treści edukacyjne,  

 zasoby kultury,  

 gry komputerowe i gry online,  

 strony instytucji publicznych,  

 związanych ze zdrowiem, w tym na portalach, gdzie informacjami dzielą się inni 

użytkownicy.  

2. Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz 

sposoby reagowania na nie, w tym znajomość oznaczeń wieku i treści w odniesieniu 

do stron internetowych, gier i aplikacji (w tym system PEGI). 3.  

3. Umiejętność odróżnienia źródeł treści legalnych od nielegalnych (film, muzyka, 

książki etc.)  

 Streaming, VOD, itp.,  

 Pobieranie plików,  

 Aplikacje .  

4. Prawo autorskie w zakresie istotnym dla rodziców i dzieci. 

5. Bezpieczne korzystanie ze smartfonów, rozmowy przez internet (np. wideorozmowy, 

rozmowy grupowe).  

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

firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itp. 

7. Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci.  

8. Wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać 

dziecko w internecie. w tym:  

 sposoby reagowania na zagrożenia w sieci (hate, trolling, kradzież treści) i 

znajomość instytucji świadczących pomoc w tym zakresie (np. telefon dla rodziców 

800 100 100),  

 tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez sprawdzone sieci WiFi etc., 

 bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych treści 

przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w internecie.  

9. Symptomy nadużywania internetu przez dziecko i reakcja na nie.  

10. Uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w internecie 

(zakupy, sprzedaż, zawieranie umów, płatności elektroniczne) oraz płatności 

wewnątrz aplikacji mobilnych. Odpowiedzialność prawna rodziców za postępowanie 



dziecka w internecie, prawa i obowiązki wynikające z regulaminów wybranych 

serwisów internetowych.  

11.  Nauka samodzielna i wspólna z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów 

kultury i archiwów oraz źródeł internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, 

Ninateka, POLONA).  

12. Udostępnianie treści kultury w sieci. Odpowiedzialność prawna, plagiat, dozwolony 

użytek, prawo cytatu.  

13.  Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji, warunki 

użytkowania.  

14. Korzystanie z serwisów społecznościowych przez dzieci i rodziców, w tym 

prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in. (wiedza o 

ograniczeniach wiekowych na poszczególnych portalach). 

15. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.  

16. Korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach 

mobilnych. 

17. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.  

18. Wykorzystanie profilu zaufanego.  

19. Złożenie wniosku Rodzina 500+.  

20. Uzyskanie Karty Dużej Rodziny.  

21. Korzystanie z bibliotek, muzeów i archiwów cyfrowych.  

22. Usługi związane ze zdrowiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł „Kultura w sieci” 

 

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie 

w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów 

edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek 

polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne 

podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą 

umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych 

Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy 

regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne. 

 

Zagadnienia:  

1. Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea, 

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

kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł .  

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

spektakle). 

3. Korzystanie z wirtualnych galerii muzealnych. 

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

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

firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.  

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

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

cyfrowych galerii zdjęć.  

7. Bezpieczne korzystanie z nich i zarządzanie tożsamością oraz własnym wizerunkiem 

w sieci.  

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

internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, Baza Legalnych Źródeł, 

Ninateka, POLONA).  

9. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania cyfrowych zasobów kultury w sieci (z 

uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego) np. do stworzenia drzewa 

genealogicznego, odtworzenia historii własnej rodziny, miejscowości. 

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

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

11. Rezerwowanie biletów na imprezy kulturalne online.  

12. Nauka korzystania z e-booków (np. na czytnikach elektronicznych) i audio-booków.  

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

wykorzystaniem takich narzędzi, jak Google Maps, MyMaps, OpenStreetMaps.  

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

użytkowania.  

15. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych.  

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

17. Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich.  

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

z posiadanej licencji.  

19. Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania (np. do obróbki graficznej plików, 

porządkowania i zarządzania plikami, danymi):  

 jak i gdzie ich szukać,  



 jak instalować,  

 jak i do czego używać,  

 na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa i prawa 

autorskiego). 

20.  Świadome, krytyczne, odpowiedzialne i selektywne korzystanie z cyfrowych zasobów 

kultury (źródeł muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych, archiwalnych i 

zabytkowych repozytoriów cyfrowych np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, Polona, 

Ninateka, Cyfrowe Zbiory MNW, szukajwarchiwach.pl, portalu 

http://www.europeana.eu/) 
 


