
                                                                                                                                                           

Zapraszamy Państwa na zajęcia „AKADEMII KOMPETENCJI CYFROWYCH”. 
Nasza  gmina  uruchomiła  szkolenia  dotyczące  wykorzystania  Internetu  w  życiu  codziennym.  Prezentują  umiejętności
potrzebne każdemu z nas. Nawet jeśli swobodnie korzystamy z komputera, to przecież nie wiemy wszystkiego. Jest okazja,
aby poznać zasady bezpieczeństwa w sieci, zadbać o bezpieczeństwo i prywatność dzieci i rodziny, założyć profil zaufany. Z
umiejętnościami  cyfrowymi,  jest  jak  z  prawem  jazdy.  Jeśli  nie  korzystasz  lub  nie  jeździsz  w  różnorodne  miejsca,  to
zapominasz i nie jesteś dobrym kierowcą.

Kto i jak może skorzystać ze szkoleń?
 Zajęcia szkoleniowe odbywają się trybem ciągłym w  weekendy oraz w trakcie tygodnia pracy:

 do 15 listopada 2020r. Wystarczy zadzwonić, zapytać i zapisać się. 
 Jedno szkolenie trwa 12 godzin:    a) 2 dni po 6 godzin lub   b) 3 dni po 4 godziny
 Uczestnicy powinni mieć ukończone 25 lat (brak górnej granicy wieku). 
 Wszystkie zajęcia są darmowe. 
 Zapewniamy laptopy i posiłek. 
 Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Miejsca prowadzenia zajęć:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewie
Szkoła Podstawowa  w Opaleniu
Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie
Szkoła Podstawowa w Piasecznie

Poniżej opis zagadnień szkoleniowych. 
I. RODZIC  W  INTERNECIE -  Wartościowe  gry  i  aplikacje  dla  dzieci  (również  na  smartfony).  Uzależnienie  od

Internetu. Szkodliwe  i  niebezpieczne  treści.  Chronię  moje  dzieci,  bezpiecznie  wprowadzam  je  w  świat
cyfrowy. Rozwijam ich kreatywność w Internecie - i mam to pod kontrolą. Wspólnie uczymy się np. języków

II. MOJE  FINANSE I  TRANSAKCJE  W SIECI -  ePUAP,  bankowość  elektroniczna,  oszustwa  w sieci,  OLX,  Lento.pl,
Oferteo, Allegro, Facebook Market  - bezpieczne aukcje i zakupy / sprzedaż. Prawa konsumenta w sieci. 

III. KULTURA  W  SIECI -  Tworzę  cyfrową  galerię  fotek  z  wakacji.  Filmy  i  muzyka  za  darmo.  ebooki  i
audiobooki. Wirtualne  spacery  po  ciekawych  miejscach  w  Polsce  i  na  świecie.  Tworzenie  grafiki  za
darmo(canva.com), Audioteka.pl dla dorosłych i dla dzieci, POLONA, Szukajwarchiwach.pl

IV. MÓJ  BIZNES  W  SIECI  - Wyszukiwanie  dostawców,  ofert,  sprawdzanie  wiarygodności  partnera  biznesowego.
Pozycjonowanie. Prowadzenie funpage’a na Facebooku, Instagramie, You Tube     

V. ROLNIK  W  SIECI - Sprawdzanie  warunków  pogodowych  w  sieci  –  profesjonalne  prognozy  pogody,  systemy  i
aplikacje RSO, darmowa aplikacje mobilne dla rolników. Najpopularniejsze portale dla rolników

VI. DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH - Uważaj co udostępniasz, bo ktoś może to wykorzystać  – social
media  stalker.  Jesteś  bezpieczny?  A  twoja  rodzina,  dzieci,  rodzice? Hating,  trolling,  seksting,  patostreaming.
Ochrona wizerunku. Facebook i inne społecznościówki. 

VII. TWORZĘ  WŁASNĄ  STRONĘ  INTERNETOWĄ  (BLOG) - Tworzenie  stron  www  (blogów)  poprzez  darmowe
kreatory. Podstawy promocji cyfrowej i pozycjonowania. Jak działa Google Ads? Planer słów kluczowych i Google
Analytics.

Zapisy
Koordynatorem projektu w Gminie Gniew jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewie. 
Chętnych do udziału w szkoleniach zapraszamy do kontaktu telefonicznego z organizatorami 

Edyta          kom.  534 232 366
Piotr            kom.  604 504 353
Katarzyna   kom.  662 765 765

Ewentualnie o email na adres:     gniew@kontakt.cpr-fpb.pl

ZAPROSZENIE
                     


