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Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Płoty 

 w ramach projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” 
 

 

Tematy szkoleń: 

 

 „Rodzic  w Internecie”   

 „Kultura w sieci”  

 „Moje finanse i transakcje w sieci”  
 

 

 
Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem Naboru 

Uczestników Projektu dostępne są na stronie 

internetowej www.ploty.pl oraz w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Płotach Plac Konstytucji 3 Maja 1  

pok. nr 17 i nr 22  (tel. 91 38 51 415 wew. 22 lub 48).  

Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Płotach  

do dnia 28 lutego 2020r. 

 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” POPC.03.01.00-00-0086/18 Projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 

Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w korzystaniu z możliwości 

jakie daje Internet i media społecznościowe? 

Masz 25 lat lub więcej? 

Mieszkasz na terenie Gminy Płoty? 

REKRUTACJA TRWA 

http://www.ploty.pl/
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 „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 e-administracji   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. 

 „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. 

 

 „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, 

którzy chcieliby  nauczyć  się  załatwiać  skutecznie  sprawy  prywatne,  biznesowe,  finansowe 

i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie 

potrafił  wykorzystując  sieć  zarządzać  kontem  bankowym,  dokonywać  płatności, realizować 

zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych 

usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o 

dowód osobisty -wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. 

 


