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Rodzic w Internecie 
 

Odbiorcy szkolenia i cele szkolenia 

Szkolenie „Rodzic w Internecie” adresowane jest do rodziców/ opiekunów. Poświęcone 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. 

Czas trwania kursu 

12 godzin  

Szczegółowy program kursu obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Wartościowe treści kulturalne dla dzieci i rodziców. 
2. Wartościowe treści edukacyjne dla dzieci i rodziców. 
3. Wartościowe gry. 
4. Wykorzystanie stron instytucji publicznych. 
5. Wartościowe treści edukacyjne dla dzieci i rodziców. 
6. Wartościowe gry. 
7. Wykorzystanie stron instytucji publicznych. 
8. Bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych. 
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9. Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz 
sposoby reagowania na nie. 

10. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług 
firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itp. 

11. Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci. Korzystanie z narzędzi 
kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych+. 

12. Wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać 
dziecko w Internecie. 

13. Symptomy nadużywania Internetu przez dziecko i reakcja na nie. 
14. Uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w Internecie. 
15. Nauka samodzielna i wspólna z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów 

kultury i archiwów oraz źródeł internetowych. 
16. Udostępnianie treści kultury w sieci. 
17. Korzystanie z banków zdjęć/ klipów/ dźwięków. Rodzaje licencji, warunki 

użytkowania. 
18. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. 
19. Złożenie wniosku Rodzina 500+. 
20. Uzyskanie Karty Dużej Rodziny. 

 


