
CZEGO MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ ?

Rodzic w Internecie
Sprawdzam, co dziecko ogląda na komputerze i dbam, aby to nie były treści niebezpieczne.
Wiem, gdzie szukać wartościowych gier, zabaw i programów dla dzieci.
Jak reagować, gdy dziecko nadużywa Internetu?
Aukcje i zakupy w sieci – co zrobić, gdy dziecko kupi zbyt wiele…
Uczę się wspólnie z dzieckiem (e-learning, nauka języków obcych).
Hejt, trolling, patostreaming – niebezpieczeństwa social mediów.

Tworzę własną stronę internetową
Wordpress.com, Wix.com, Google blogspot.
Bezpłatne narzędzia do edycji grafiki i filmów.
Korzystam z banków zdjęć, klipów, dźwięków.
Tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) z wykorzystaniem prostych aplikacji.
Prowadzenie profili w serwisach Facebook, You Tube, Instagram, Twitter.
Komunikacja z odbiorcami strony www i mediów społecznościowych.

Zaproszenie
Burmistrz  Opalenicy zaprasza Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu

„Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Opalenica” 

• Zdobędziesz umiejętności potrzebne we współczesnym, coraz bardziej cyfrowym świecie. 
• Spędzisz miło czas, nauczysz się czegoś nowego, wypijesz kawę, zjesz obiad.  
• Swoim udziałem przyczynisz się do tego, że laptopy wykorzystane w szkoleniach tra�ą 
  do uczniów opalenickich szkół.

Za darmo. Ciekawie. W dogodnym terminie. 
Zapisz się!
 



• bezpłatnie
• od 25 lat wzwyż (brak górnej granicy)
• poczęstunek w trakcie zajęć
• 1 osoba  = 1 laptop 
• 1 osoba może wziąć udział w szkoleniach z 1 wybranego tematu 
• zajęcia trwają 12 godzin 
                (po 6 godzin w sobotę i w niedzielę, od godz. 13.00 do 19.00 lub 3 dni w tygodniu po 4 godz.)
• grupy 12-osobowe

… przychodzisz „analogowy”, a wychodzisz „cyfrowy” 

Moje �nanse i transakcje w sieci
Bezpieczna bankowość elektroniczna, PayPal, Blik.  
Bezpieczne zakupy, transakcje i płatności. Phishing – nie daj się oszukać!
UOKiK, niedozwolone klauzule w umowach – czego mogę wymagać od e-usługodawcy?
Kiedy i jak rozwiązać umowę zawartą w Internecie.
Pro�l zaufany, ePUAP. Zintegrowany Informator Pacjenta, PUE ZUS.
Znam prawa konsumenta w Internecie.
Wiem jak on-line płacić podatki, wnioskować o zaświadczenia i załatwiać sprawy urzędowe.

Mój biznes w sieci 
Google Ads, SEO, SEM. 
CEPIK (historia pojazdu), OLX, Oferteo, bezpieczeństwo na Allegro.pl
Licencje i prawa autorskie w Internecie.
Jak i gdzie szukać klientów on-line i skutecznie promować się?
Szukam dostawców, ofert, sprawdzam wiarygodność.
Różne formy kontaktu z klientem przez Internet.


