
 

 

ROLNIK W SIECI 

 

CELE: 
    UCZESTNIK: 
1.  Korzysta z najpopularniejszych portali rolniczych (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, 

tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl). 
2.  Korzysta z portali meteorologicznych (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). 
3. Wie, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi może znaleźć w sieci, jak z nich 

bezpiecznie korzystać. 
4.  Potrafi regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. 
5.  Zna podstawowe zasady ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i prywatności. 
6. Uczestniczy w dedykowanych forach wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl). 
 
 
ODBIORCY SZKOLENIA:  
Grupą docelową szkolenia są dorośli mieszkańcy gminy Skoki (wiek 25+) wykazujący niskie 
kompetencje cyfrowe. Poziom kompetencji diagnozowany jest w trakcie szkolenia. Zgodnie  
ze standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, liczebność grupy 
szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 12 osób. 
 
 
CZAS KURSU: 12 Godzin 
 
 
ZAŁOŻENIA: 
• Osoby uczestniczące (OU) potrafią posługiwać się komputerem w stopniu podstawowym.  
 
 
PRZEBIEG SZKOLENIA W PODZIALE NA TEMATY: 
 
1. Pozyskiwanie informacji z sieci - portale dedykowane obszarom wiejskim i rolnictwu oraz inne 

wspomagające działalność rolniczą. 
 
2.  Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów. 
 
3.  Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje 

RSO). 
 
4.  Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin. 
 
5.  Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami. Prowadzenie rozmów przez Internet (np. 

wideo-rozmowy, rozmowy grupowe). 
 
6.   Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo serwisów bankowych). 
7. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm 

turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów. 
 
8.   Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń). 
 
9.   Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. 
 
10. Zakupy i sprzedaż przez Internet. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów 

internetowych. 



 
 
 
 
11. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne) na których mogą być udostępnione treści  

i oprogramowanie. 
 
12.  Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów elearningowych, podcastów 

tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych. 
 
13.  Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników. 
 
14.  Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 


