
Tydzień z Internetem 2020 
23-29 marca 2020 roku

Od 2014 roku Filia Biblioteczna w Przyborowicach 
bierze udział w ogólnoeuropejskiej kampanii ,,Tydzień z Internetem’’.

W 2020 roku również zgłosiliśmy swój udział 
by promować ideę uczenia się przez całe życie,

pokazywać wartościowe i praktyczne zasoby i narzędzia online. 

Niestety, z powodu epidemii i wynikających z niej zagrożeń w tym roku
nie możemy się z Wami spotkać w bibliotece w Przyborowicach.

Jednak – zgodnie z hasłem tegorocznej edycji kampanii :

“e-Mocni przez całe życie”
zachęcamy do skorzystania ze szkoleń online.

Możesz uczyć się w domu kiedy chcesz – zupełnie za darmo. 

Materiały szkoleń online dostępne są na stronie: 

https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/. 

https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/


Możesz wybrać spośród szkoleń dotyczących 9 różnych obszarów tematycznych:

1. Zdrowie
2. Edukacja
3. Finanse
4. Odpoczynek i hobby
5. Relacje z bliskimi
6. Religia i sprawy duchowe
7. Sprawy codzienne
8. Zaangażowanie obywatelskie
9. Praca i rozwój zawodowy

Do wyboru jest w sumie 21 szkoleń, na które składają się:
- webinaria, prezentacje, krótkie filmy instruktarzowe i teksty uzupełniające.

Materiały szkoleń online dostępne są na stronie :
https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/. 

https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/


Zdrowie
Szkolenia z tego obszaru są dla Ciebie, jeśli dzięki technologiom chcesz zadbać o zdrowie i kondycję, a w przypadku choroby 
móc się wygodniej leczyć. Dowiesz się, jak w intrenecie szukać informacji o tym, jak prowadzić zdrowy tryb życia i zdrowo się
odżywiać.
Nauczysz się też, jak korzystać ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta i e-recepty, jak uzyskać Europejką Kartę Ubezpieczenia 
Zdrowotnego i jak sprawdzić czas oczekiwania na świadczenia medyczne. Poznasz również wyszukiwarki placówek opieki 
medycznej i dowiesz się, jak zapisać się do lekarza przez Internet.

Edukacja
Dzięki szkoleniom z tego obszaru poznasz z jednej strony różne sposoby uczenia się przez Internet z drugiej różne narzędzia do 
tworzenia własnych zasobów i dzielenia się nimi w sieci.
Poznasz zasady i zalety edukacji online. Dowiesz się, jak korzystać z platform internetowych z e-learningiem Internetowe 
Rewolucje Google i platformy Kursodrom. Nauczysz się, jak samodzielnie zrobić projekt graficzny ulotki, plakatu czy 
zaproszenia. Poznasz też listę narzędzi do tworzenia i edycji dokumentów, arkuszy i prezentacji.

Finanse
Dzięki szkoleniom z tego obszaru poznasz dostępne w sieci narzędzia do zarządzania Twoimi finansami. Nauczysz się, jak 
założyć i obsługiwać internetowe konto bankowe i lokatę online. Poznasz popularne porównywarki cen, nauczysz się jak robić 
zakupy i dokonywać płatności w sklepach internetowych i serwisach sprzedażowych.
Dowiesz się również tego, co warto wiedzieć, zanim wymienisz walutę i poznasz narzędzia, które pomogą Ci to zrobić na 
korzystnych warunkach. Zobaczysz też sposób działania i możliwości, jakie daje internetowy kantor i portfel walutowy online. 

Materiały szkoleń online dostępne są na stronie :
https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/.  

https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/


Odpoczynek i hobby
Szkolenia z tego obszaru są dla Ciebie, jeśli w Internecie szukasz sposobu na odpoczynek i realizację swojego hobby. Dowiesz się, jak 
korzystać z kultury bez wychodzenia z domu i jak ciekawie spędzać czas wolny, korzystając z Internetu. Poznasz też portale, które 
gromadzą informacje o ciekawych wydarzeniach kulturalnych z wielu dziedzin i nauczysz się kupować online bilety, które pozwolą Ci 
wziąć w nich udział.
Zobaczysz też, że Internet może być doskonałym źródłem informacji na temat Twoich zainteresowań i miejscem, gdzie możesz spotkać
ludzi, którzy je podzielają. Dzięki szkoleniom dowiesz się m.in. jak dzielić się własną twórczością w sieci oraz jak założyć i prowadzić blog.

Relacje z bliskimi
Komputer i telefon z dostępem do Internetu może być dobrym narzędziem do dbania o relacje z bliskimi, szukania nowych znajomości i 
komunikowania się z ludźmi. Na szkoleniach z tego obszaru poznasz różne narzędzia, które wesprą cię jako rodzica, pozwolą zaoszczędzić 
czas, dając możliwość załatwiania bieżących spraw przez Internet. Szkolenia z tego obszaru pozwolą ci także poznać narzędzia do bycia w 
kontakcie z osobami, które już znasz. Dowiesz się, jak działa komunikacja na odległość, jak zainstalować i używać Skype’a, poznasz też 
inne narzędzia do komunikacji internetowej.
Dowiesz się także, jak bezpiecznie budować swoją tożsamość w Internecie. Poznasz różne portale społecznościowe i nauczysz się 
zarządzać prywatnością w sieci i bezpiecznie poznawać w Internecie nowe osoby.

Religia i sprawy duchowe
Szkolenia z tego obszaru są dla Ciebie, jeśli w intrenecie szukasz narzędzi dzięki którym łatwiej będzie Ci zadbać o Twoje potrzeby 
duchowe, a także treści, które poszerzą Twoją wiedzę na temat różnych religii i ich historii.
Nauczysz się wyszukiwać wiarygodne informacje o tematyce religijnej w sieci. Poznasz aplikacje mobilne, które wspierają modlitwę i 
praktyki religijne, pozwalają studiować Pismo Święte, czy łączyć się z innymi ludźmi o podobnych potrzebach religijnych. Dzięki szkoleniu 
nauczysz się także, jak wyszukiwać i poznawać online miejsca pielgrzymkowe i zaplanować pielgrzymkę. Dowiesz się także jak zadbać o 
groby bliskich, usytułowane w miejscach odległych od Twojego miejsca zamieszkania.

Materiały szkoleń online dostępne są na stronie :
https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/. 

https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/


Sprawy codzienne
Dzięki szkoleniom z tego obszaru dowiesz się, że wiele z codziennych spraw, także tych urzędowych, możesz załatwić szybciej i
łatwiej, korzystając z Internetu. Nauczysz się, jak robić zakupy online, i korzystać z porównywarek cen, żeby znaleźć 
najkorzystniejszą ofertę.
Dowiesz się też, jak działają e-usługi oferowane przez administrację publiczną, które pozwolą Ci znaleźć w sieci np. historię 
pojazdu, zgłosić jego sprzedaż oraz sprawdzić czy i ile masz punktów karnych. Nauczysz się też, jak przez Internet złożyć 
wniosek o dowód osobisty, paszport dziecka czy wniosek o wypłatę świadczenia „500+”. Poznasz również rozwiązania, które 
pozwolą Ci załatwiać, bez wychodzenia z domu, sprawy związane z podatkami.

Zaangażowanie obywatelskie
Dzięki szkoleniom z tego obszaru dowiesz się, z jakich e-usług możesz skorzystać, jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu 
obywatelskim i społecznym.
Nauczysz się, jak założyć i obsługiwać konto na platformie ePUAP i załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. 
Dowiesz się także, jak wykorzystać Internet i narzędzia online do angażowania ludzi w sprawy dla Ciebie ważne i jak 
promować wydarzenia społeczne w sieci.

Praca i rozwój zawodowy
Dzięki szkoleniom z tego obszaru poznasz narzędzia online, które ułatwią Ci szukanie pracy i rozwój zawodowy. Nauczysz się, 
jak stworzyć i prowadzić profil na LinkedIn i PRACUJ.PL tak, żeby pracodawcy sami mogli Cię znaleźć. Poznasz różne serwisy 
rekrutacyjne i wyszukiwarki ofert pracy. Dowiesz się także, jak krok po kroku stworzyć profesjonalne CV, które Cię wyróżni i 
list motywacyjny, który przekona przyszłego pracodawcę.

Materiały szkoleń online dostępne są na stronie :
https://e-mocni.org.pl/szkolenia-online/.  
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Szkolenia przygotowane w ramach Projektu 
"e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" 

Celem projektu było zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu ponad 
18 000 mieszkańców w około 126 gminach w całej Polsce. Projekt finansowany 

był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe 

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”) i realizowany
od grudnia 2016 do lipca 2019 roku.

Partnerzy projektu:
Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego



Powodzenia w nauce !!!
Bądźcie e-Mocni przez całe życie ☺

Do zobaczenia w bibliotece w Przyborowicach 😊
Nie możemy się doczekać… 😊

Beata i Diana


