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REJESTRACJA 
UCZESTNIKÓW 



PLAN SZKOLENIA 



FACEBOOK 

● Serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć 

sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji. 

● W czerwcu 2017 liczba użytkowników na całym świecie wynosiła prawie 2 miliardy, a 

dziennie aktywnych jest prawie 1,3 mld osób. 

●  Jego głównym autorem jest Mark Zuckerberg (obecnie pełni on funkcję dyrektora 

generalnego). 

● Funkcje: 

○ Facebook oferuje wewnętrzną platformę aplikacji internetowych, dzięki której każdy 

z użytkowników może napisać własny program i udostępniać go innym 

użytkownikom. 

○ Oś czasu, nowy rodzaj profilu, który pozwala na dodawanie „Wydarzeń z życia” (np. 

ukończenia szkoły, pierwszego spotkania z daną osobą, podróży czy złamanej kości 

itp.) oraz postów z ustawioną datą w przeszłości. 

○ Messenger - platforma do komunikowania się z innymi użytkownikami. 

○ Aplikacje - darmowe gry i programy, dostępne za pośrednictwem Facebook. 



TWITTER 

● Serwis społecznościowy udostępniający usługę mikroblogowania założony 21 marca 2006 

roku. 

● Zarejestrowany użytkownik może wysyłać i odczytywać tak zwane tweety (czyt. tłity). 

Tweet to krótka wiadomość tekstowa (maks. 280 znaków) wyświetlana na profilu autora 

wpisu oraz pokazywana użytkownikom, którzy obserwują dany profil. 

● Angielskie słowo tweet oznacza ćwierkanie, ćwierkać. W języku polskim używany jest 

czasownik tweetować oznaczający pisać na Twitterze. 

● Twitter jest modny wśród elit i chętnie wykorzystywany przez osoby publiczne, w tym 

m.in. przez polityków, dyplomatów, publicystów i dziennikarzy. Swoje profile na Twitterze 

mają także gazety, czasopisma, instytucje państwowe, firmy, ośrodki medyczne, celebryci 

itp. Tweety znanych osobistości (np. papieża, prezydenta USA i RP) nierzadko 

przygotowują specjaliści ds. komunikacji. 

● Funkcje: 

○ Pisanie tweetów. 

○ Obserwowanie wybranych użytkowników. 

○ Kontaktowanie się przez prywatne wiadomości. 



YOUTUBE 

● Serwis internetowy założony w lutym 2005 roku, który umożliwia bezpłatne 

umieszczanie, odtwarzanie strumieniowe, ocenianie i komentowanie filmów. 

● Przed wystartowaniem YouTube w 2005 roku było bardzo niewiele prostych metod na 

opublikowanie wideo przez zwykłego użytkownika. Z prostym interfejsem, YouTube 

umożliwił każdemu posiadającemu dostęp do Internetu umieszczanie filmów dostępnych 

dla widowni z całego świata. 

● Większość materiałów została załadowana na YouTube przez prywatne osoby, ale wiele 

przedsiębiorstw (na przykład Columbia Broadcasting System, BBC, Universal Music Group, 

Polska Agencja Prasowa, Grupa TVN, CD Projekt), różne instytucje i organizacje oferują 

część swoich materiałów przez YouTube jako część programu partnerskiego. 

● Według Google, w 2010 dziennie na YouTube umieszczanych było ponad 85 tys. filmów, 

zajmujących ok. 2400 GB. 

● Najpopularniejszym filmem na YouTube jest teledysk do utworu „Despacito” na kanale 

LuisFonsiVEVO. Klip ma 5,003 mld wyświetleń (stan z 6 kwietnia 2018). 



INSTAGRAM 

● Fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej 

nazwie (dostępną na systemy operacyjne Windows Phone, iOS i Android), który 

umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych 

oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. 

● W kwietniu 2012 roku serwis został kupiony przez Facebook za około 1 mld USD 

(pracowało wówczas nad nim zaledwie 13 pracowników). 

● 20 lipca 2015 roku na internetowej wersji Instagrama została wprowadzona 

wyszukiwarka, umożliwiająca wyszukiwanie hasztagów, profili użytkowników i lokalizacji. 

W opcjach wyszukiwania zawarto również geotagi i przegląd najpopularniejszych postów.  

● Po niecałych dwóch latach od premiery, z Instagrama korzystało aktywnie ponad 100 

milionów osób, a w grudniu 2014 r. liczba ta urosła o kolejne 200 milionów.  

● Funkcje: 

○ Publikowanie zdjęć. 

○ Obserwowanie innych użytkowników. 

○ Ocena i komentowanie zdjęć dodawanych przez innych użytkowników. 



KORZYSTANIE Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH DO 
KONTAKTU Z INNYMI 

● Social media dają możliwość kontaktowania się z innymi użytkownikami zarówno w 

sposób pasywny (system komentarzy i reakcji na dany post), jak i aktywny (bezpośrednia 

rozmowa). 

● Za pomocą mediów społecznościowych można się kontaktować przez: 

○ Czat - bezpośrednia rozmowa w formie wymiany pisanych komunikatów. W trakcie 

rozmowy można stosować emotikony (obrazkowe przedstawienia różnych emocji), 

nagrania głosowe, nagrania wideo, obrazki. 

■ Przykłady: Facebook Messenger, Google Plus, Skype Chat, WhatsApp, Signal. 

○ Wideorozmowy - bezpośrednia rozmowa w formie rozmowy wideo, wykorzystująca 

kamerę i mikrofon wbudowane w sprzęt komputerowy lub podłączane zewnętrznie. 

■ Przykłady: Skype, Facebook wideorozmowy, Google Hangouts. 



ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW NAUKOWYCH I 
DYDAKTYCZNYCH W INTERNECIE 

● Internet może być źródłem nie tylko rozrywki i komunikacji, ale także nauki i edukacji. Istnieje 

wiele portali oraz form edukacyjnych w Internecie, za pomocą których można poszerzać swoją 

wiedzę o świecie, kształtować umiejętności i podnosić kompetencje. 

● Podcast: 

○ Forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych 

odcinków, z zastosowaniem technologii RSS. 

○ Aby słuchać podcastów nie trzeba posiadać dedykowanego odtwarzacza muzycznego – 

wystarczy komputer odtwarzający cyfrowe pliki dźwiękowe. Wiele podcastów nie 

wymaga nawet tego, publikując bezpośrednie linki do plików na stronach WWW. 

○ Przykłady: Mała Wielka Firma, Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, Instrukcja Obsługi 

Człowieka. 

● E-learning: 

○ Nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie 

procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów (m-

learning) i Internetu.  

○ Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej 

obecności w sali wykładowej.  

○ Przykłady: Akademia PARP, Platforma e-learningowa Politechniki Częstochowskiej, Khan 

Academy 



NARZĘDZIA DO TWORZENIA MATERIAŁÓW 
AUDIOWIZUALNYCH 



OBSŁUGA PROGRAMU CANVA 



PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 
W INTERNECIE 



DANE W CHMURZE 



DARMOWE NARZĘDZIA ONLINE  
DO TWORZENIA DOKUMENTÓW 



TWORZENIE DOKUMENTU GOOGLE DOCS 
 



ZAPIS DANYCH W CHMURZE 



TREŚCI INTERNETOWE NIEBEZPIECZNE DLA 
PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW 

● Wirusy – programy lub fragmenty złowrogiego kodu wykonywalnego, który dołącza się, 

nadpisuje lub zamienia inny program w celu powielania samego siebie bez zgody 

użytkownika. 

● Robaki (ang. worms) – szkodliwe oprogramowanie podobne do wirusów, 

rozprzestrzeniające się tylko poprzez sieć. W przeciwieństwie do wirusów nie potrzebują 

programu „żywiciela”. Często powielają się pocztą elektroniczną. 

● Konie trojańskie – nie rozmnażają się jak wirus, ale ich działanie jest równie szkodliwe. 

Ukrywają się pod nazwą lub w części pliku, który może wydawać się pomocny, jednak po 

uruchomieniu wcale nie pełnią tej funkcji, której spodziewa się użytkownik. Trojany 

wykonują w tle operacje szkodliwe dla użytkownika, np. otwierają port komputera, który 

może umożliwić późniejszy atak ze strony włamywacza (hakera). 

● Oprogramowanie szpiegujące (ang. spyware) – oprogramowanie zbierające dane o osobie 

fizycznej lub prawnej bez jej zgody, mogą to być informacje o odwiedzanych stronach, 

dane dostępowe itp. 



NARZĘDZIA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI NA 
PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 



NADUŻYCIA W SIECIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 



MOWA NIENAWIŚCI 



TROLLING 



FAKE NEWS 



OCHRONA SWOJEGO WIZERUNKU W INTERNECIE 

● Czym jest wizerunek? 

● Potrzebna zgoda 

● Wyjątki 

● Zdjęcia grupowe 

● Brak zgody. Jak chroni nas prawo 

● Kradzież tożsamości 



RODZAJE LICENCJI CREATIVE COMMONS 









WERYFIKACJA PRAW 
AUTORSKICH W PRAKTYCE 

 



KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH 
 

● Naruszenie autorskich praw osobistych 

● Naruszenie autorskich praw majątkowych 

● Ochrona cywilnoprawna 

● Odpowiedzialność karna 



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. 



WYKORZYSTANIE EPUAP W PRAKTYCE 



WYKORZYSTANIE EPUAP W PRAKTYCE 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


