
Scenariusz zajęć szkoleniowych w projekcie Obywatel.IT 
 

Tytuł modułu 

Kultura w sieci 

Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem,            
które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu 

Cele: 
Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz         
zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych. 
Cele dydaktyczne szkolenia:  

1. zapoznanie grupy szkoleniowej z zasobami kultury polskiej i światowej dostępnymi          
w sieci. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami         
prezentującymi dorobek polskiej i światowej kultury (Ninateka – Filmoteka         
Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe,        
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, British Museum, Luwr, Muzeum Sztuki w          
Wiedniu itp.). 

2. zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami wyszukiwania i pozyskiwania        
informacji na temat bieżących wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy nauczą się, w          
jaki sposób zarezerwować bilety na wydarzenia, kontaktować się z         
przedstawicielami instytucji kultury w sprawie rezerwacji. 

3. zapoznanie grupy szkoleniowej z powszechnie dostępnymi źródłami legalnego        
oprogramowania do tworzenia i edycji treści cyfrowych. Uczestnicy nauczą się, jak           
zweryfikować legalność oprogramowania, jak je instalować, tworzyć treści cyfrowe         
i udostępniać je w sieciach społecznościowych.  

4. zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami ochrony treści zgodnie z prawem          
autorskim. Uczestnicy zostaną zapoznani z rodzajami praw do użytkowania         
(licencji), narzędziami służącymi tworzeniu i publikowaniu treści artystycznych, a         
także sposobami ochrony tych treści. Uczestnicy zostaną zapoznani z         
podstawowymi zasadami odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich.       
Uczestnicy nauczą się, jak korzystać z materiałów udostępnionych publicznie.         
Uczestnicy dowiedzą się, co to jest prawo cytatu, w jaki sposób wykorzystywać je             
na własny użytek. 

5. zapoznanie grupy szkoleniowej z legalnymi bazami wiedzy. Uczestnicy nauczą się,          
jak korzystać z ebooków i audiobooków oraz w jaki sposób odtwarzać je na swoich              
urządzeniach. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami nauki wykorzystującymi        
cyfrowe zasoby i źródła internetowe.  



6. zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP,        
przekazanie im kompetencji z zakresu posługiwania się profilem zaufanym,         
przekazanie wiedzy odnośnie portali administracji publicznej, udostępniających       
możliwość załatwiania spraw przez Internet.  

 
Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć: 

- umiejętności informacyjne: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Wyszukiwanie informacji o       

towarach, usługach 
- Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury       

(muzea, biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.),        
wartościowych zasobów kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych        
źródeł. 

- Wyszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych (wystawy, koncerty,       
festiwale, spektakle). 

- Korzystanie z wirtualnych galerii muzealnych. 
- umiejętności komunikacyjne: 

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Telefonowanie przez internet i        
wideorozmowy przez internet. 

- Prowadzenie rozmów przez internet (np. wideorozmowy, rozmowy       
grupowe). 

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

- umiejętności rozwiązywania problemów: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Instalowanie oprogramowania lub       

aplikacji 
- Dzielenie się własnymi tekstami, zdjęciami, muzyką, filmami w mediach         

społecznościowych (na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in.),        
tworzenie cyfrowych galerii zdjęć. 

- Nauka z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł          
internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, Baza Legalnych        
Źródeł, Ninateka, POLONA). 

- Rozwijanie umiejętności wykorzystywania cyfrowych zasobów kultury w       
sieci (z uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego) np. do stworzenia         
drzewa genealogicznego, odtworzenia historii własnej rodziny,      
miejscowości. 

- Oglądanie, słuchanie, pobieranie wersji cyfrowych filmów, muzyki,       
literatury, audycji radiowych, obrazów, prasy, gier, komiksów z legalnych         
źródeł kultury. 

- Rezerwowanie biletów na imprezy kulturalne online. 
- Nauka korzystania z e-booków (np. na czytnikach elektronicznych) i         

audio-booków. 
- Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki       

użytkowania. 
- Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych. 
- Udostępnianie treści kultury w sieci. Odpowiedzialność prawna. Plagiat.        

Prawo cytatu. 
- Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich. 

- umiejętności związane z oprogramowaniem: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z oprogramowania       



do edytowania zdjęć, plików video lub audio 
- Zakup oprogramowania w sieci (kontrola legalności) – prawa i obowiązki          

wynikające z posiadanej licencji. 
- Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania (np. do obróbki graficznej         

plików, porządkowania i zarządzania plikami, danymi): 
- jak i gdzie ich szukać, 
- jak instalować, 
- jak i do czego używać, 
- na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem           

bezpieczeństwa i prawa autorskiego). 
- umiejętność korzystania z usług publicznych: 

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Założenie konta w ePUAP i profilu          
zaufanego 

- Świadome, krytyczne, odpowiedzialne i selektywne korzystanie z cyfrowych        
zasobów kultury (źródeł muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych,       
archiwalnych i zabytkowych repozytoriów cyfrowych np. Federacja Bibliotek        
Cyfrowych, Polona, Ninateka, Cyfrowe Zbiory MNW, szukajwarchiwach.pl,       
portalu http://www.europeana.eu/). 

Grupa docelowa uczestników 

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej            
25 roku życia. 

Liczebność grupy szkoleniowej 

Zgodnie z standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska         
Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może          
być większa niż 12 osób.  

Czas realizacji scenariusza, w tym liczba i czas planowanych spotkań 

Scenariusz jest przeznaczony do realizacji w terminie 6 tygodni. Scenariusz zakłada           
przeprowadzenie 6 spotkań szkoleniowych. Czas trwania spotkania wynosi 2 godziny          
zegarowe. W trakcie trwania spotkania przewiduje się 10-minutową przerwę kawową. 

Przebieg (krok po kroku z uwzględnieniem metod i szacunkowego czasu) i forma            
realizacji zajęć 

Spotkanie nr 1 - czas trwania: 120 minut 
1. Rejestracja uczestników - czas trwania: 10 minut 
2. Zapoznanie uczestników z planem szkolenia - czas trwania: 10 minut 
3. Zapoznanie uczestników z sprzętem wykorzystywanym w trakcie szkolenia - czas          

trwania: 10 minut 
4. Przeprowadzenie wstępnego testu umiejętności cyfrowych - czas trwania: 10 minut          

(test udostępniony przez Ministerstwo Cyfryzacji) 
5. Przerwa kawowa - czas trwania: 10 minut 
6. Internet jako okno na kulturę. 
7. Dostęp do zasobów kultury polskiej online: 

a. Ninateka 
b. Filmoteka Narodowa 
c. Polona 



d. Encyklopedia Teatru Polskiego 
e. Narodowe Archiwum Cyfrowe 
f. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 

8. Dostęp do zasobów kultury światowej online: 
a. British Museum 
b. Muzeum Paryskie w Luwrze 
c. Muzeum Sztuki w Wiedniu 
d. Google Arts&Culture 
e. Muzeum Watykańskie 
f. NASA 

9. YouTube jako zbiór zasobów kultury: 
a. jak korzystać z wyszukiwarki portalu, aby znaleźć interesujące treści, 
b. dodawanie subskrypcji, 
c. tworzenie list odtwarzania, 
d. przykładowe kanały: 

i. Sala kinowa 
ii. HalidonMusic 
iii. Remaster Masterpieces 
iv. Studio filmowe KADR 
v. Studio filmowe TOR 
vi. Darmowe audiobooki 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa -  
2. Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea,        

biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów         
kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł. 

3. Korzystanie z wirtualnych galerii muzealnych. 
4. Świadome, krytyczne, odpowiedzialne i selektywne korzystanie z cyfrowych        

zasobów kultury (źródeł muzealnych, bibliotecznych i audiowizualnych,       
archiwalnych i zabytkowych repozytoriów cyfrowych np. Federacja Bibliotek        
Cyfrowych, Polona, Ninateka, Cyfrowe Zbiory MNW, szukajwarchiwach.pl, portalu        
http://www.europeana.eu/). 

 
Spotkanie nr 2 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Internet jako źródło informacji o wydarzeniach kulturalnych 
3. Portale zawierające informacje o wydarzeniach: 

a. TicketMaster.pl 
b. Eventim.pl 
c. eBilet.pl 
d. Biletomat.pl 

4. Portale zawierające recenzje wydarzeń kulturalnych: 
a. Filmweb.pl 
b. Mediakrytyk.pl 
c. Rzeczgustu.com.pl 
d. Teatralny.pl 
e. KochamTeatr.pl 

5. Przerwa kawowa 



6. Kupowanie biletu na wydarzenie kulturalne przez Internet: 
a. dokonywanie rezerwacji 
b. zakup bilety 
c. wprowadzanie danych osobowych 
d. wybór metody płatności 

7. Rozwiązywanie problemów związanych z kupowaniem biletu przez Internet: 
a. kontakt z obsługą portalu za pośrednictwem czatu 
b. wykonywanie połączeń internetowych i telefonicznych 
c. sporządzanie wiadomości e-mail 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Wyszukiwanie informacji o towarach,        

usługach 
2. podstawowa kompetencja cyfrowa - Telefonowanie przez internet i        

wideorozmowy przez internet 
3. Wyszukiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych (wystawy, koncerty,       

festiwale, spektakle) 
4. Prowadzenie rozmów przez internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe). 
5. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług          

firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 
6. Rezerwowanie biletów na imprezy kulturalne online. 

 
Spotkanie nr 3 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Oprogramowanie open source 
a. zasady korzystania z oprogramowania udostępnionego w domenie       

publicznej 
b. przykłady programów open source: 

i. OpenOffice 
ii. Photoscape 
iii. GIMP 
iv. YouTube Editor 
v. Kdenlive 16 
vi. Total Commander 

3. Przerwa kawowa 
4. Instalacja oprogramowania: 

a. weryfikacja legalności źródła 
b. pobieranie 
c. wprowadzenie do korzystania (na przykładzie Photoscape) 

5. Dzielenie się swoimi treściami w sieciach społecznościowych: 
a. wprowadzenie do ochrony swoich praw autorskich w sieciach        

społecznościowych 
b. zapisywanie plików w formacie umożliwiającym wgranie ich do sieci 
c. wgrywanie plików do sieci społecznościowych na przykładzie Facebooka i         

Instagrama 
Nabyte kompetencje cyfrowe: 

1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Instalowanie oprogramowania lub       
aplikacji 

2. podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z oprogramowania do        



edytowania zdjęć, plików video lub audio 
3. Zakup oprogramowania w sieci (kontrola legalności) – prawa i obowiązki          

wynikające z posiadanej licencji. 
4. Przykłady przydatnych aplikacji do wykorzystania (np. do obróbki graficznej plików,          

porządkowania i zarządzania plikami, danymi): 
a. jak i gdzie ich szukać, 
b. jak instalować, 
c. jak i do czego używać, 
d. na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem           

bezpieczeństwa i prawa autorskiego). 
5. Dzielenie się własnymi tekstami, zdjęciami, muzyką, filmami w mediach         

społecznościowych (na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in.),        
tworzenie cyfrowych galerii zdjęć. 

6. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych. 
 
Spotkanie nr 4 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Wstęp do prawa autorskiego - zasady działania, uprawnienia twórcy 
3. Prawa autorskie w Internecie 

a. aspekty prawne 
b. rodzaje licencji 

i. otwarta 
ii. domena publiczna 
iii. wyłączna 
iv. niewyłączna 

c. licencje Creative Commons 
d. przykłady naruszeń 

4. Przerwa kawowa 
5. Wyszukiwanie i korzystanie z materiałów udostępnionych publicznie 
6. Korzystanie z banków zdjęć: 

a. Google Grafika 
b. Shutterstock 
c. iStockPhoto 

7. Prawo cytatu a plagiat 
8. Jak postępować na wypadek naruszenia licencji 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki       

użytkowania. 
2. Udostępnianie treści kultury w sieci. Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo         

cytatu. 
3. Reagowanie na naruszenie własnych praw autorskich. 

 
Spotkanie nr 5 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Źródła pozyskiwania legalnych materiałów naukowych: 
a. Wolnelektury.pl 



b. Audioteka.pl 
c. Woblink.pl 
d. Publio.pl 
e. Wikiźródła 
f. Pamięć.pl 
g. Narodowe Centrum Kultury 
h. pobieranie materiałów udostępnionych w źródłach kultury 

3. Youtube jako źródło wiedzy: 
a. TEDx Talks 
b. Talks at Google 
c. Pasja informatyki 
d. Copernicus Center for Interdisciplinary Studies 
e. Altkom Akademia 
f. Stanford 
g. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS 

4. Przerwa kawowa 
5. Źródła materiałów naukowych i dydaktycznych w Internecie: 

a. materiały audiowizualne; 
b. podcasty; 
c. platformy e-learningowe; 

6. Tworzenie historii własnej miejscowości z wykorzystaniem wiedzy zawartej w         
Internecie - warsztaty. 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. Nauka z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł          

internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, Baza Legalnych Źródeł,         
Ninateka, POLONA). 

2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania cyfrowych zasobów kultury w sieci (z         
uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego) np. do stworzenia drzewa        
genealogicznego, odtworzenia historii własnej rodziny, miejscowości. 

3. Oglądanie, słuchanie, pobieranie wersji cyfrowych filmów, muzyki, literatury,        
audycji radiowych, obrazów, prasy, gier, komiksów z legalnych źródeł kultury. 

4. Nauka korzystania z e-booków (np. na czytnikach elektronicznych) i audio-booków. 
 
Spotkanie nr 6 - czas trwania: 120 minut 

1. Test utrwalający wiedzę zdobytą na pierwszym spotkaniu - czas trwania: 10 minut            
(test jednokrotnego wyboru prowadzony w formie ankiety udostępnionej za         
pomocą narzędzia Google) 

2. Zakładanie profilu zaufanego 
3. Wprowadzenie do portalu ePUAP 
4. Wykorzystanie ePUAP w praktyce z użyciem profilu zaufanego cz. 1 
5. Przerwa kawowa 
6. Wykorzystanie ePUAP w praktyce z użyciem profilu zaufanego cz. 2 
7. wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w dniu zakończenia szkolenia w systemie         

elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji - czas trwania: 20         
minut 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Założenie konta w ePUAP i profilu          

zaufanego 
 
Szkolenia będą prowadzone w formie opartej o aktywny udział uczestników z           



wykorzystaniem sprzętu elektronicznego z dostępem do Internetu. Prowadzący będzie         
przechodził przez kolejne punkty szkolenia razem z uczestnikami, wspólnie wykonując          
poszczególne zadania. Każdy uczestnik szkolenia będzie wykonywał zadania związane z          
poszczególnymi etapami w obecności prowadzącego pod jego opieką, co podniesie          
jakość szkolenia i skuteczność nabywania kompetencji.  
Przed rozpoczęciem szkolenia, każdy z uczestników otrzyma możliwość udziału w          
wstępnym szkoleniu sprawdzającym poziom kompetencji cyfrowych. Po każdym        
opracowanym zagadnieniu uczestnicy będą mogli zadawać prowadzącemu pytania        
dotyczące treści szkolenia.  

Narzędzia i materiały dydaktyczne (również przewidziane do wytworzenia w ramach          
projektu) wykorzystane w czasie zajęć 

Narzędzia: 
- sprzęt typu tablet, spełniający wymogi ustalone w regulaminie POPC, obsługujące          

technologię ADOBE FLASH oraz JAVA - każdy z uczestników szkolenia będzie           
miał zorganizowane stanowisko pracy  

- projektor multimedialny  
- rzutnik 

 
Materiały dydaktyczne: 

- https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs 
- http://www.britishmuseum.org 
- https://artsandculture.google.com/explore 
- https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.html 
- http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html 
- http://www.khm.at/en/ 
- http://www.fn.org.pl 
- http://ninateka.pl 
- https://polona.pl 
- http://www.encyklopediateatru.pl 
- https://www.nac.gov.pl 
- http://pl.chopin.nifc.pl/institute/ 
- https://www.ticketmaster.pl 
- http://www.eventim.pl 
- https://www.ebilet.pl 
- https://www.biletomat.pl 
- http://kochamteatr.pl 
- http://teatralny.pl/artykuly/recenzje.html 
- http://www.rzeczgustu.com.pl/recenzje/filmy 
- http://mediakrytyk.pl/filmy/recenzje 
- http://www.filmweb.pl/reviews 
- http://legalnakultura.pl 
- https://www.dobreprogramy.pl/Menedzery-plikow,Programy,Windows,49.html 
- https://opensource.org 
- https://wolnelektury.pl 
- http://www.publio.pl/e-booki,darmowe.html 
- https://audioteka.pl 
- https://woblink.pl 
- https://pl.wikisource.org/wiki/Wikiźródła:Strona_główna 
- http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
http://www.britishmuseum.org/
https://artsandculture.google.com/explore
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
http://www.khm.at/en/
http://www.fn.org.pl/
http://ninateka.pl/filmy/muzyka,powazna
http://www.encyklopediateatru.pl/
https://www.nac.gov.pl/
http://pl.chopin.nifc.pl/institute/
https://www.ticketmaster.pl/
http://www.eventim.pl/
https://www.ebilet.pl/
https://www.biletomat.pl/
http://kochamteatr.pl/
http://teatralny.pl/artykuly/recenzje.html
http://www.rzeczgustu.com.pl/recenzje/filmy
http://mediakrytyk.pl/filmy/recenzje
http://www.filmweb.pl/reviews
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