
Scenariusz zajęć szkoleniowych w projekcie Obywatel.IT 
 

Tytuł modułu 

Tworzę własną stronę internetową (blog) 

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 podstawowymi systemami do tworzenia stron         
internetowych. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie poruszania się po         
systemach służących do tworzenia stron, wyboru szablonu, edytowania i tworzenia          
treści. Uczestnicy nauczą posługiwania systemami CMS do zarządzania treścią na          
stronie internetowej. 

2. zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami tworzenia i ochrony treści na stronie           
internetowej. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi programów do         
tworzenia materiałów audiowizualnych, procesorów tekstu, obróbki zdjęć i filmów.         
Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego        
oraz metodami ochrony swojego wizerunku i ochrony swoich treści w Internecie.  

3. zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami pozycjonowania i promowania strony         
internetowej. Uczestnicy nabędą umiejętności posługiwania się narzędziem       
Google AdWords, dobierania grupy odbiorców, tworzenia reklam i        
rozpowszechniania informacji o swojej stronie.  

4. zapoznanie grupy szkoleniowej z prowadzeniem profili swojej strony na portalach          
społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google Plus).       
Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie łączenia i przesyłania treści pomiędzy          
stroną internetową a portalami społecznościowymi.  

5. zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami komunikacji w Internecie (e-mail, czat,          
komunikator WhatsApp, komunikator Signal, komentarze pod wpisami). Uczestnicy        
nauczą się rozpoznawać negatywne zjawiska społeczne w Internecie (hate,         
trolling). Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami netykiety        
(savoir-vivre w Internecie).  

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 
- Rozpowszechnienie w sieci informacji o swojej stronie. 
- Rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake news, hate, ochrony          

wizerunku osób oraz prawa autorskiego. 
- Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów       

e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki        
dla osób dorosłych. 

- umiejętności komunikacyjne: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Umieszczanie na stronie       

internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów,        
oprogramowania 

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

- Prowadzenie komunikacji z odbiorcami strony i mediów społecznościowych        
(netykieta, hate, trolling itp.). 

- umiejętności rozwiązywania problemów: 
- podstawowa kompetencja cyfrowa - Przenoszenie plików między       

komputerami / urządzeniami 
- Hosting strony internetowej. 
- Internetowe instrumenty promocji (reklamy, płatne posty, pozycjonowanie       

itp.). 
- Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. 
- Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in. 

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

do edytowania zdjęć, plików video lub audio 
- Utworzenie strony internetowej z wykorzystaniem prostych w obsłudze        

narzędzi. 
- Podstawy obsługi systemów CMS i innych. 
- Tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) na stronę        

internetową z wykorzystaniem prostych aplikacji: 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 
- Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
- Wykorzystanie profilu zaufanego. 
- Rejestracja domeny internetowej. 

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. Po co tworzy się strony internetowe? Rodzaje i możliwości stron internetowych. 
7. Podstawowe darmowe systemy do tworzenia stron internetowych: 

a. Wix.com 
b. Wordpress 
c. Calwi.com 

8. Wybór hostingu dla swojej strony internetowej 
9. Obsługa systemów CMS: 

a. zarządzanie treścią strony internetowej 
b. udostępnianie treści na stronie internetowej 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Umieszczanie na stronie internetowej        

stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania 
2. Rejestracja domeny internetowej. 
3. Hosting strony internetowej. 
4. Utworzenie strony internetowej z wykorzystaniem prostych w obsłudze narzędzi. 
5. Podstawy obsługi systemów CMS i innych. 

 
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. Programy do tworzenia treści na stronę internetową: 
a. canva.com 
b. Photoscape 
c. Kizoa 
d. mp3cut 

3. Przygotowywanie i przechowywanie treści: 
a. Google Docs 
b. Google Slides 
c. Google Zdjęcia 



d. Google Dysk 
e. przenoszenie danych z pomiędzy urządzeniami z wykorzystaniem dysku        

Google 
4. Przerwa kawowa 
5. Wstęp do prawa autorskiego - zasady działania, uprawnienia twórcy 
6. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne), na których mogą być udostępnione          

treści i oprogramowanie 
a. Creative Commons 
b. Public Domain 
c. GNU 

7. Ochrona własnych praw autorskich na wypadek naruszenia  
Nabyte kompetencje cyfrowe: 

1. podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z oprogramowania do        
edytowania zdjęć, plików video lub audio 

2. podstawowa kompetencja cyfrowa - Przenoszenie plików między komputerami /         
urządzeniami 

3. Tworzenie treści (słownej, graficznej, muzycznej, filmowej) na stronę internetową z          
wykorzystaniem prostych aplikacji: 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). 

 
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. Pozycjonowanie strony internetowej: 
a. zasady działania Google AdWords 
b. dobieranie grupy docelowej 
c. pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania 
d. dobieranie terytorium wyświetlania informacji o stronie 

3. Promocja strony internetowej: 
a. nieodpłatne metody promowania strony 
b. odpłatne metody promowania strony 

4. Przerwa kawowa 
5. Dystrybucja treści ze swojej strony internetowej: 

a. wykorzystanie nowoczesnych metod znakowania treści (hashtagi, tagi,       
hiperłącza) 

b. aktywność w social media 
6. E-mail marketing: 

a. zasady tworzenia mailingu informacyjnego (newsletter) 
b. darmowe narzędzia do e-mail marketingu: 

i. Mailchimp 
ii. Getresponse 
iii. Freshmail 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. Rozpowszechnienie w sieci informacji o swojej stronie. 
2. Internetowe instrumenty promocji (reklamy, płatne posty, pozycjonowanie itp.). 

 
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. Tworzenie profili na portalach społecznościowych: 
a. Facebook 
b. Twitter 
c. Youtube 
d. Instagram 
e. GooglePlus 

3. Pozycjonowanie swojej strony w mediach społecznościowych: 
a. dodawanie płatnych postów 
b. tworzenie treści skutecznie pozycjonowanych 

4. Przerwa kawowa 
5. Łączenie strony internetowej z portalami społecznościowymi: 

a. dodawanie zdjęć i filmów w social media 
b. promowanie tekstów udostępnionych na stronie 
c. tworzenie odwołań do strony internetowej 
d. umieszczanie treści z social media na stronie internetowej 

6. Źródła materiałów naukowych i dydaktycznych w Internecie: 
a. materiały audiowizualne; 
b. podcasty; 
c. platformy e-learningowe; 

Nabyte kompetencje cyfrowe: 
1. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci. 
2. Prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in. 
3. Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów       

e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób          
dorosłych. 

 
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. Metody komunikacji w Internecie: 
a. komunikatory (WhatsApp, Signal) 
b. mail 
c. czat 

3. Korzystanie z narzędzi komunikacyjnych do uzyskiwania informacji w Internecie: 
a. kontakt z urzędami administracji publicznej 
b. kontakt z instytucjami zaufania publicznego (banki) 
c. uzyskiwanie informacji od innych podmiotów (usługodawcy, biura       

turystyczne, administratorzy danych) 
4. Przerwa kawowa 
5. Ciemna strona komunikacji internetowej: 

a. czym jest hate 
b. czym jest trolling 
c. czym jest tabnabbing 
d. czym jest cyberbulling 
e. czym jest fake news 

6. Jak reagować na naruszenie swojego wizerunku w Internecie? 
a. uprawnienia administratora stron 



b. pozyskiwanie danych osoby naruszającej 
c. środki prawne 

7. Jak zachowywać się w Internecie? Zasady netykiety 
8. Zakładanie profilu zaufanego ePUAP 

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

usługach 
2. Rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake news, hate, ochrony          

wizerunku osób oraz prawa autorskiego. 
3. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług          

firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd. 
4. Prowadzenie komunikacji z odbiorcami strony i mediów społecznościowych        

(netykieta, hate, trolling itp.). 
 
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. Wykorzystanie ePUAP w praktyce z użyciem profilu zaufanego cz. 1 
3. Przerwa kawowa 
4. Wykorzystanie ePUAP w praktyce z użyciem profilu zaufanego cz. 1 
5. wypełnienie ankiety ewaluacyjnej w dniu zakończenia szkolenia w systemie         

elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji 
Nabyte kompetencje cyfrowe: 

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

2. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
3. Wykorzystanie 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: 



- epuap.gov.pl 
- podręczniki dotyczące korzystania z licencji 
- instrukcje obsługi wykorzystywanego oprogramowania 
- facebook.com 
- google.com 
- youtube.com 
- instagram.com 
- twitter.com 
- canva.com 
- wix.com 
- wordpress.org 
- socialpress.pl 
- socialmedia.pl 
- wikipedia.org 
- Calwi.com 
- bezpiecznypc.pl 
- sieciaki.pl 
- mailchimp.com 
- getresponse.com 
- freshmail.com 
- kizoa.pl 
- creativecommons.pl 
- gnu.org 
- marketingwsieci.pl 

 


