
 

 

 

 

 

 

 

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju 

kompetencji cyfrowych” 

 

Projekt pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, 

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Godziesze Wielkie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Jak  
w Rodzinie”. 

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 r. – 02.08.2019 r. 

Całkowity koszt projektu: 33 600,00 zł, kwota dofinansowania: 33 600,00 zł. 

 

Celem projektu jest zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług 

publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturowe, biznesowe, administracyjne i społeczne, 

w bezpieczny i legalny sposób, przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Program wyposaży 

uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego 

funkcjonowania w świecie cyfrowym, takie jak: umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, 

rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych. 

Dla wszystkich, którzy chcą się nauczyć korzystać z możliwości Internetu czekają bezpłatne szkolenia: 

„Rolnik w sieci”, „Rodzic w Internecie”, „Kultura w sieci”: 

I. Szkolenie Rolnik w sieci – przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą  

się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, 

jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu – 1 grupa.  

Szkolenia realizowane będą w okresie: 18.03.2019 r. – 29.03.2019 r. (3 spotkania x 4 godziny). 

II. Szkolenie Rodzic w Internecie – adresowane do rodziców i opiekunów poświęcone jest przygotowaniu rodzica 

do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci. Uczestnicy/-czki poznają 

źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych 

oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia. Rodzice i opiekunowie 

nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin, takich, jak złożenie wniosku Rodzina 

500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny, a także z usług związanych ze zdrowiem – 3 grupy.  

Szkolenia realizowane będą w okresie: 18.03.2019 r. – 29.06.2019 r. (3 spotkania x 4 godziny lub  

2 spotkania x 6 godzin). 

III. Szkolenie Kultura w sieci – przeznaczone 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 – 1 grupa. 

Szkolenia realizowane będą w okresie: 18.03.2019 r. – 29.06.2019 r. (3 spotkania x 4 godziny). 

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 roku życia. 

W ramach projektu działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z interentu objętych zostanie 60 osób.  

Dla uczestników szkolenia przewidziano materiały biurowe oraz catering. 

 


