Rutka-Tartak.31.01.2019r.

OGŁOSZENIE
O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU
PN. „ JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU
KOMPETENCJI CYFROWYCH”
Gmina Rutka-Tartak wraz z Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak –
realizatorem projektu zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Ja
w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w
ramach:
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa
Działania 3. 1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Gmina Rutka-Tartak pozyskała grant w wysokości 106 400,00 zł na przeprowadzenie
bezpłatnych szkoleń komputerowych dla 190 mieszkańców gminy oraz zakup 11 laptopów i wózka na
laptopy, wykorzystywanych podczas realizacji szkoleń.
Szkolenia przeprowadzone zostaną w budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Rutce-Tartak, ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak w terminie do 30.06.2019r.,
w dziesięcioosobowych grupach w wymiarze 12 godzin na jedno szkolenie.
Szkolenia dedykowane są dla osób, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 25 lat,
zamieszkałych na terenie Gminy Rutka-Tartak (w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych
i wykluczonych elektronicznie). Mile widziane są różne grupy wiekowe: od młodych rodziców po
seniorów.
W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następnych bloków
tematycznych:
1.
„Rodzic w Internecie”
Szkoleniepoświęcone jest przygotowaniu rodzica/opiekuna 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, oraz pozyska
umiejętności takie jak założenie konta ePUAP i profilu zaufanego, korzystania z bibliotek,
muzeów i archiwów cyfrowych, serwisów społecznościowych, nabędzie umiejętności
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2.

3.

4.

5.

związane z ochroną komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniemi
wiele innych.
„ Mój biznes w sieci”
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia
własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby
podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych
(komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane
dla biznesu usługi e-administracji, podniesie kompetencje w zakresie korzystania z
zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
„Moje finanse i transakcje w sieci”
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać
skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem
internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć
zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować
podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji
m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
„Rolnik w sieci”
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą
się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich
bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania
placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci
uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np.
farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl),
dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl)
oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się
jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i
profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (epłatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal
eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR,
ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo
PIBŻ.
„Kultura w sieci”
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie
szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych
z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy
szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej
kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego,
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają
praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i
zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy
Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny,
miejscowości czy regionu bazując na informacjach zsieci i jak stworzyć drzewo
genealogiczne.
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Zakłada się, że jedna osoba będzie mogła wziąć udział w 1 szkoleniu
odpowiadającym jej potrzebom.
Uczestnikom projektu zostaną zapewnione materiały szkoleniowe i inne pomoce
dydaktyczne do zajęć, dostęp do sprzętu komputerowego, certyfikat ukończenia szkolenia oraz
poczęstunek.
Rekrutacja uczestników szkoleń odbywać się będzie na podstawie deklaracji
uczestnictwa w projekcie, którą należy złożyć w księgowości Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Rutce-Tartak, ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak ( pokój nr 29), w terminie
od 31.01.2019r. do 31.05.2019r.
Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak:www.zss-rutkatartak.cba.pl oraz
w księgowości Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak (pokój nr 29).
Po zakończeniu procesu rekrutacji uczestnicy projektu zostaną poinformowani za
pośrednictwem poczty e-mail bądź telefonicznie o harmonogramie spotkań szkoleniowych.
Zakupione w ramach projektu laptopy i wózek na laptopy po zakończeniu realizacji
szkoleń pozostaną w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak na
wyposażenie pracowni komputerowej.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel: 691 041 066 lub
w siedzibie Szkoły.
Namawiam do udziału w szkoleniach, gdyż tylko dzięki Państwa aktywności projekt
pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” będzie
mógł zostać zrealizowany, a Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy dla uczniów.

Serdecznie zapraszam

Bernadetta Leszczyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak
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