20

27 czerwca 2019 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Podnieśli swoje
cyfrowe kompetencje
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” to projekt, na który Urząd Gminy
w Sadkowicach pozyskał zewnętrzne dofinansowanie. Blisko 150 tys.
złotych pozwoliło na zakup 24 nowoczesnych laptopów i przeprowadzenie kursów komputerowych, z których skorzystało 288 dorosłych
mieszkańców gminy.
Partnerami w realizacji
projektu były dla gminy szkoły w Lubani i Sadkowicach.
To tu odbywały się zajęcia.
Projekt realizowany był od
początku marca do połowy
czerwca. Kursy prowadzono
weekendami. Do dyspozycji
beneficjentów były nowo zakupione w ramach projektu
komputery.
Zajęcia były skierowane do
dorosłych mieszkańców gminy. Warunkiem wpisania na
listę było ukończenie przez
beneficjenta 25. roku życia.
W zajęciach chętnie wzięli
udział także seniorzy. Zgodnie
z założeniami projektu stano-

W Szkole Podstawowej
w Lubani przeszkolono
120 osób, w tym 24
seniorów (powyżej 65.
roku życia). W Zespole
Szkół w Sadkowicach
w kursie wzięło udział
168 mieszkańców.
wili oni 20 proc. wszystkich
uczestników. Co ważne, z kursu mogli skorzystać wszyscy
chętni, bez względu na stopień
zaawansowania, jeśli chodzi
o użytkowanie komputera.
Projekt zakładał siedem
modułów tematycznych. Aby
dotrzeć do jak największej
liczby potencjalnych bene-

Moduł: Rodzic w internecie
1. Wyszukiwanie wartościowych dla dzieci i rodziców treści, a także ocenianie
wiarygodności treści i źródeł informacji w sieci związanych z rozwojem zainteresowań, czyli przede wszystkim:
- treści edukacyjnych,
- zasobów kultury,
- gier komputerowych i gry online,
- stron instytucji publicznych;
2. Rozpoznawanie szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży treści
oraz reagowanie na nie, a więc zapoznanie m.in. z oznaczeniami wieku i treści
w odniesieniu do stron internetowych, gier i aplikacji (w tym system PEGI);
3. Rozpoznawanie legalności źródeł, a więc zapoznawanie się z zagadnieniami powiązanymi z możliwościami pobierania lub odtwarzania legalnie plików, aplikacji;
4. Podstawy prawa autorskiego (w zakresie istotnym dla rodziców i dzieci)
oraz praw i obowiązków wynikających z regulaminów wybranych serwisów
internetowych;
5. Udostępnianie treści kultury w sieci z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności prawnej, plagiatu, dozwolonego użytku, prawa cytatu;
6. Korzystanie z serwisów społecznościowych (np. Facebook, YouTube, i in);
7. Rozpoznawanie oznak uzależnienia od internetu i reagowanie na nie;
8. Korzystanie z podstawowych usług publicznej e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, w szczególności korzystanie z usług
e-administracji przeznaczonych dla rodzin (złożenie wniosku Rodzina 500+,
korzystanie z bibliotek, muzeów i archiwów cyfrowych);
9. Bezpieczne korzystanie ze smartfonów, tabletów;
10. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem;
11. Korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach
mobilnych (nadzór nad aktywnością dziecka w sieci);
12. Omówienie procedur ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno
przestrzegać dziecko w internecie (reagowanie na zagrożenia w sieci, znajomość
instytucji świadczących pomoc w tym zakresie, tworzenie bezpiecznych haseł, bezpieczne logowania, zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych
treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w internecie);
13. Uświadamianie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w internecie (zakupy, sprzedaż, zawieranie umów, płatności elektroniczne) oraz
płatności wewnątrz aplikacji mobilnych;
14. Nauka w internecie (Wikipedia, Khan Academy, Ninateka, POLONA i inne).

ficjentów, o ich założeniach
opowiadano na zebraniach
dla rodziców podsumowujących semestr, spotkaniach
wiejskich przy okazji wyborów nowych sołtysów, a także
spotkań sprawozdawczych lokalnych jednostek OSP. Największym zainteresowaniem
cieszył się temat „Rodzic w internecie” oraz „Moje finanse
i transakcje w sieci”. Takie
zajęcia zostały realizowane.
Moduł „Rodzic w Internecie” to szkolenie adresowane do rodziców/opiekunów.
Poświęcone zostało przygotowaniu rodzica do roli
przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci
oraz reagowania na sytuacje
zagrożenia. Moduł „Moje fiKażdy beneficjent
otrzymał bezpłatnie
zestaw materiałów
szkoleniowych, w tym
torbę, pendriva, na
którym były zapisane
niezbędne skrypty,
długopis i notatnik.

nanse i transakcje w sieci”
z kolei przeznaczony został dla wszystkich, którzy
chcieli nauczyć się załatwiać
skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe
i urzędowe za pośrednictwem
internetu.
Kursy prowadzone były
weekendami. Rozplanowane zostały na dwa dni – po
8 godzin w systemie 45-minutowym. Każdy uczestnik
otrzymał bezpłatnie zestaw
materiałów szkoleniowych,
w tym torbę, pendriva, na
którym były zapisane niezbędne skrypty, długopis
i notatnik. Beneficjenci mieli
także zapewnioną kawę, her-

batę i obiad w każdym dniu
szkolenia.
Potwierdzeniem ukończenia wybranego przez beneficjenta modułu jest stosowny
certyfikat. Szkolenia odbywały się w małych – 12-osobowych grupach, aby każdy
uczestnik mógł przyswoić jak
najwięcej wiedzy. 

Każdy uczestnik kursu
miał okazję założyć
profil zaufany, który
można wykorzystać
na przykład przy
składaniu wniosku
500+. Wystarczy
potwierdzić profil
w Urzędzie Skarbowym
w Rawie Mazowieckiej

Moduł: Moje finanse i transakcje w sieci
1. Bezpieczne korzystanie z sieci społecznościowych, czyli m.in.
- ochrona komputera/telefonu/smartTV i innych urządzeń przed złośliwym
oprogramowaniem,
- wykorzystywanie potrzebnych aplikacje, w tym nauka jak należy ich szukać,
jak je zainstalować, jak i do czego ich używać,
- rozpoznawanie zjawiska powiązanego z kulturą sieci, takiego jak hejt i trolling, a także reklam przedstawianych jako prawdziwe wydarzenia/opinie,
- zarządzanie prywatnością w sieci (świadomość przepływu danych
osobowych);
2. Korzystanie z e-finansów, w tym jak dokonywać zakupów i sprzedaży przez
internet, jak dokonać płatności elektronicznych i uzyskać potwierdzenie zakupów, jak korzystać z bankowości elektronicznej;
3. Korzystanie z sieci zgodnie z prawem ze szczególnym uwzględnieniem
regulacji prawa autorskiego oraz licencji (licencje otwarte, komercyjne), na
których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami/
źródłami, w tym wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych,
np. o regulacjach prawnych dotyczących handlu w sieci, praw konsumenta,
serwisów z przetargami, ogłoszeń w ramach portalu bazakonkurencyjnosci.
gov.pl, itd., programów ochrony kupujących, ubezpieczenia transakcji, obciążenia zwrotnego etc.;
4. Dokonywanie zakupów przez internet;
5. Zarządzanie kontem bankowym, płatnościami elektronicznymi i bezgotówkowymi, a także jego bezpieczeństwem (bezpieczeństwo informacji zastrzegania kart płatniczych i dokumentów tożsamości w przypadku kradzieży
lub zagubienia),
6. Zorganizowanie podróży przez internet;
7. Korzystanie z usług e-administracji, w tym jak:
- założyć i wykorzystywać konto w ePUAP i profil zaufany,
- złożyć wniosek o dowód osobisty i kartę EKUZ, wnieść o wydanie odpisu
aktu stanu cywilnego, złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu, złożyć wniosek Rodzina 500+, zarejestrować osobę bezrobotną,
- załatwić drogą elektroniczną sprawy związane z wysłaniem pisma/informacji/sprawozdania do urzędu, odbiorem odpowiedzi od urzędu.

