
Kurs online Seniorzy w Sieci – edycja 2022 
 
Celem kursu jest edukowanie i rozwijanie kompetencji medialnych u osób 60+. Uczestnicy 
kursu poznają metody prawidłowego czytania informacji w Internecie, nauczą się dbania o 
bezpieczeństwo i prywatność w sieci oraz dowiedzą się jak kreować własną przestrzeń 
poprzez tworzenie stron internetowych czy aktywne korzystanie z mediów 
społecznościowych. 
 
Udział w kursie jest bezpłatny. 
 
Czas trwania 1.12.2022 – 10.02.2023 
 
Kurs składa się z 3 modułów, z których każdy trwa ok. 3 tygodni (spotkania warsztatowe 
poniedziałki i wtorki do wyboru – od 17:00 do 18:15 oraz sesja pytań i odpowiedzi w piątki 
od 17:00 do 17:45). 
Można uczestniczyć we wszystkich modułach lub wybrać 1 lub 2. 
Spotkania odbywają się za pomocą platformy Zoom. 
 
Po odbyciu kursu uczestnicy otrzymują certyfikatu udziału. 
 
Moduł 1: Czytanie informacji 
Prowadzący: Patryk Zakrzewski, Stowarzyszenie Demagog 
 
Coraz więcej polskich seniorek i seniorów decyduje się korzystać z nowych technologii. Aplikacje 
mobilne na smartfonach pozwalają Wam w dowolnym momencie kontaktować się z krewnymi, za 
pośrednictwem mediów społecznościowych sprawdzacie, co słychać u Waszych przyjaciół, w Polsce i 
na świecie, a dzięki wyszukiwarkom internetowym znajdujecie odpowiedzi na większość nurtujących 
Was pytań. Pomimo niewątpliwych zalet nowych technologii z pewnością zdarza Wam się odczuwać 
zmęczenie czy nawet przytłoczenie ilością docierających zewsząd informacji. Być może trafiacie w ślepy 
zaułek, próbując rozstrzygnąć, które wiadomości są zgodne z prawdą, a które zakrawają o fałsz lub 
manipulację. 
 
Udział w warsztatach prowadzonych przez Patryka Zakrzewskiego, eksperta Stowarzyszenia Demagog, 
pozwoli Wam zapanować nad szumem informacyjnym i zrobić najlepszy użytek z narzędzi, które 
wykorzystujecie na co dzień. W trakcie trwania kursu: 
 • nauczycie się rozpoznać i weryfikować przykłady zmanipulowanych informacji (w tym zdjęć) 
pojawiających się w mediach społecznościowych 
 • poznacie najpopularniejsze techniki manipulacji, dzięki czemu zbudujecie odporność przed 
dezinformacją 
 • dowiecie się, czym jest scam i w jaki sposób rozpoznać próbę wyłudzenia danych. 
 
Podczas spotkań online nie zabraknie też czasu na ciekawostki związane z mediami społecznościowymi, 
zjawiskiem dezinformacji i kulisami pracy fact-checkerów, czyli profesjonalnych weryfikatorów 
informacji. Liczymy na gorące dyskusje! Swoimi przemyśleniami będziecie mogli się dzielić podczas 
cotygodniowych sesji pytań i odpowiedzi, a także w komentarzach na dedykowanej grupie na 
Facebooku. 
 
Patryk Zakrzewski - koordynator Akademii Fact-Checkingu i członek zarządu w Stowarzyszeniu 
Demagog. Ekspert w dziedzinie edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej. Od ponad 4 lat prowadzi 



zajęcia na temat weryfikowania informacji w Internecie dla szerokiego grona odbiorców: uczniów szkół 
podstawowych i średnich, studentów, nauczycieli i edukatorów, bibliotekarzy oraz seniorów. 
Współpracuje m.in. z Fundacją TechSoup oraz Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Uczestnik 
licznych konferencji branżowych i programów szkoleniowych, w tym 12th ASEF Journalists’ Seminar 
(2019), DFRLab’s Digital Sherlocks (2020-21) oraz International Visitor Leadership Program (2021). 
 
Moduł 2: Bezpieczeństwo w sieci 
Prowadząca: Katarzyna Górkiewicz 
 
Gwałtowny rozwój nowych technologii stawia przed nami nieustannie wyzwania. Rzeczywistość 
zyskała nowy, cyfrowy wymiar w którym wszyscy wciąż uczymy się poruszać. Właściwie w każdej ze 
sfer naszego życia funkcjonujemy korzystając z technologii cyfrowych, w mniejszym lub większym 
zakresie. Często jednak niepewnie poruszamy się w przestrzeni internetu i nie wiemy, jak dbać o swoje 
bezpieczeństwo i prywatność. Mamy świadomość, że światem cyfrowym rządzą różne mechanizmy, 
które mają na nas wpływ, ale które nie zawsze potrafimy rozpoznać.  
 
Wielkie wyzwanie, jakie przed nami stoi, to świadome korzystanie z nowych technologii i poruszanie 
się w cyfrowej rzeczywistości. Kontrolowanie technologii po to, żeby technologia nie kontrolowała nas. 
Edukacja cyfrowa wzmacnia umiejętności, wiedzę i kompetencje związane z całym tym rozległym 
obszarem. Od bezpieczeństwa i dobrych nawyków korzystania z mediów, przez komunikację za 
pośrednictwem mediów i kształtowanie swojego wizerunku, aż po kreatywne korzystanie z technologii 
cyfrowych. 
  
Pandemia, globalne zmiany, przyspieszony bieg wydarzeń na świecie znacząco zwiększyły naszą 
aktywność w sieci. Nie zawsze jednak jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani i zabezpieczeni.  
  
Udział w kursie prowadzonym przez Katarzynę Górkiewicz, ekspertkę i trenerkę kompetencji 
medialnych i cyfrowych, pomoże Wam bardziej świadomie i bezpiecznie korzystać z internetu, zadbać 
o swoją prywatność i wypracować dobre nawyki funkcjonowania w sieci.  
  
Podczas kursu: 
·       nauczycie się jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i prywatność w sieci  
·       poznacie i przećwiczycie dobre nawyki korzystania z sieci i nauczycie się wdrażać je w swoim 
codziennym życiu 
·       przyjrzycie się swojemu cyfrowemu wizerunkowi i dostaniecie narzędzia do świadomego 
kształtowania go 
·       nauczycie się rozpoznawać mechanizmy wykorzystywane w internecie do reklamy, profilowania, 
zarabiania pieniędzy i wpływania na opinie 
  
Przy okazji naszych spotkań każdy będzie miał okazję przyjrzeć się swojemu codziennemu 
funkcjonowaniu w rzeczywistości cyfrowej i nauczyć się być w niej pewniej i bardziej świadomie. 
Swoimi pytaniami, przemyśleniami i wątpliwościami będziecie mogli dzielić się podczas 
cotygodniowych sesji pytań i odpowiedzi, a także w specjalnej grupie na Facebooku. 
 
Katarzyna Górkiewicz - Jest trenerką, koordynatorką projektów i autorką materiałów edukacyjnych. W 
latach 2016 - 2020 była członkinią Rady Programowej Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. 
W 2018 roku wyróżniona na “Liście 100” - osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju 
umiejętności cyfrowych, Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Od piętnastu lat 
współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, angażując się w projekty 
edukacyjne. Realizuje projekty z pogranicza edukacji kulturalnej, medialnej i cyfrowej, nauk 
przyrodniczych i społecznych. Opracowuje autorskie programy szkoleń, jest autorką publikacji dla 



nauczycieli oraz materiałów edukacyjnych, w tym licznych materiałów filmowych - animacji i reportaży. 
Jest scenarzystką, reżyserką i producentką animacji „Lokalne działania, globalna zmiana - 5 krótkich 
historii", która otrzymała Złotą tarczę na 6. Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów". 
 

Moduł 3: Moja przestrzeń w sieci 
Prowadzący: Stanisław Bulandra 
 
Moduł „Moja przestrzeń w sieci” poprowadzi Stanisław Bulandra – od kilku lat jeden z najbardziej 
aktywnych członków Supergrupy projektu Seniorzy w Sieci. W ramach modułu uczestnicy zostaną 
zachęceni i zainspirowani do tworzenia swojego miejsca w Internecie, które może dotyczyć pasji, 
zainteresowań, działań i aktywności, które podejmują seniorzy w swoich społecznościach, a może być 
też własną wizytówką. Skupimy się na dwóch obszarach. Na Facebooku i na budowaniu strony www w 
oparciu o WordPress. Będziemy ćwiczyć umiejętność tworzenia wpisów, publikowania znalezionych 
treści w swoich wpisach, publikowania treści ze strony www na Facebooku i na odwrót. Naszym celem 
jest pokazanie, że w sieci możecie być nie tylko odbiorcami, ale możecie aktywnie i bezpiecznie tworzyć 
„swoją przestrzeń”. Naszym zdaniem dopiero współpraca pomiędzy Facebookiem i stroną WWW może 
dać zadowalające rezultaty jeśli chodzi o propagowanie idei senioralnej aktywności i senioralnych pasji 
w społeczeństwie. 
W trakcie trwania kursu: 

 będziemy dyskutować, która przestrzeń jest dla nas bardziej odpowiednia: Facebook czy 
WordPress 

 będziemy tworzyć proste wpisy 
 operować obrazami i galeriami obrazów 
 dowiemy się, jak publikować obce źródła w naszych wpisach 
 publikować wpis ze strony www na Facebooku i odwrotnie 

Przy okazji naszych spotkań każdy będzie miał okazję zsynchronizować współpracę pomiędzy 
Facebookiem i stroną WWW. Naszym zdaniem tylko taka może dać zadowalające rezultaty jeśli chodzi 
o propagowanie idei senioralnej aktywności i senioralnych pasji w społeczeństwie. Swoimi pytaniami, 
przemyśleniami i wątpliwościami będziecie mogli dzielić się w specjalnej grupie na Facebooku. 
 
Stanisław Bulandra – informatyk. Kilka lat temu rozpoczął swoją przygodę z działaniami społecznymi, 
realizując z żoną – Joanną projekt „Bajki – słuchajki” w bibliotece w Rybniku. Potem zamienili się 
rolami w projekcie „Książki na miarę”. Przyjęty do grona Klubu Ambasadorów konkursu Seniorzy w 
akcji. Czynny uczestnik klubu, jak i tak zwanej Supergrupy seniorów w kolejnych edycjach projektu 
medialnego „Seniorzy w sieci”. Chce wdrożyć wizję cyfrowego domu kultury dla pasjonatów wraz z 
popularyzującym tę wizję portalem https://zpasjami.net. 
 
 

https://zpasjami.net/

