
KULTURA W SIECI 

SCENARIUSZ SZKOLENIOWY W RAMACH 
PROGRAMU ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH  

OBYWATEL.IT 



Projekt „Obywatel.IT  - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 

roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w 

ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 

„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych” 

 
Wartość programu: 6 165 910,00 zł,  

wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł. 

 
Lider projektu:  

Instytut Pracy i Edukacji 

 

Partnerzy:  

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych 

Instytut Rozwoju Rynku Pracy 

 



REJESTRACJA 
UCZESTNIKÓW 



PLAN SZKOLENIA 



WSTĘPNY TEST 
UMIEJĘTNOŚCI 
CYFROWYCH 



PRZERWA KAWOWA 



Dostęp do zasobów kultury polskiej 
online 

● Ninateka 

● Filmoteka Narodowa 

● Polona 

● Encyklopedia Teatru Polskiego 

● Narodowe Archiwum Cyfrowe 

● Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 

 















Dostęp do zasobów  
kultury światowej online: 

● British Museum 

● Muzeum Paryskie w Luwrze 

● Muzeum Sztuki w Wiedniu 

● Google Arts&Culture 

● Muzeum Watykańskie 

● NASA 

 















YouTube jako zbiór zasobów kultury 

● jak korzystać z wyszukiwarki portalu, aby znaleźć 

interesujące treści, 

● dodawanie subskrypcji, 

● tworzenie list odtwarzania, 

● przykładowe kanały: 

○ Sala kinowa 

○ HalidonMusic 

○ Remaster Masterpieces 

○ Studio filmowe KADR 

○ Studio filmowe TOR 

○ Darmowe audiobooki 















Internet jako źródło 
informacji o wydarzeniach 

kulturalnych 











Portale zawierające recenzje 
wydarzeń kulturalnych 













kupowanie biletu na 
wydarzenia kulturalne przez 

Internet 













Tworzenie własnej treści za 
pomocą narzędzi 
internetowych 





























legalność oprogramowania 





przestrzeganie przepisów 
prawa w Internecie 





wstęp do prawa autorskiego 



RODZAJE LICENCJI CREATIVE COMMONS 









KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH 
 

● Naruszenie autorskich praw osobistych 

● Naruszenie autorskich praw majątkowych 

● Ochrona cywilnoprawna 

● Odpowiedzialność karna 



korzystanie z banków zdjęć 









prawo cytatu a plagiat 







źródło pozyskiwania 
legalnych materiałów 















Youtube jako źródło wiedzy 















założenie konta w ePUAP 



PROFIL ZAUFANY EPUAP 
 

● ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To miejsce, 

gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez 

wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym 

miejscu. 

● Przez ePUAP możesz korzystać z usług — elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie: 

○ załatwić wiele spraw w różnych urzędach, 

○ sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków, 

○ odbierać i wysyłać urzędową korespondencję. 

● Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możesz z nich korzystać, kiedy chcesz 

i gdzie chcesz.  

● Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), 

które jest tak samo ważne jak awizo. 



JAK ZAŁOŻYĆ EPUAP 

● Za pomocą internetowego konta bankowego. 

● W punkcie potwierdzającym. 




