Tytuł modułu: „Rolnik w sieci”
Grupa docelowa: Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony 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. rolnikforum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług eadministracji
z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online
dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –
docelowo PIBŻ.
Liczebność grupy: 8 do 12 osób

Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane

Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni po 4 godziny dydaktyczne
Cele modułu na modelu efektów uczenia się:

Wiedza
1. Znajomość najważniejszych pojęć i definicji
związanych z systemami, portalami, forami i
narzędziami
wykorzystywanymi
do
wspomagania
prowadzenia
działalności
rolniczej.
2. Znajomość najważniejszych portali rolniczych,
forów i rozwiązań systemowych niezbędnych
do wspomagania działalności rolniczej.
3. Znajomość najważniejszych usług publicznych
pomocnych przy korzystaniu z sieci
społecznościowych, zasady licencjonowania

Umiejętności
1. Obsługa i korzystanie z portali
przeznaczonych dla rolników.
2. Zakładanie konta i korzystanie z
profilu zaufanego i ePUAP.
3. Korzystanie
z
narzędzi
wspomagających
prowadzenie
działalności rolniczej.
4. Realizacja działań informacyjnych i
promocyjnych w Internecie.

Postawy
1. Świadomość najważniejszych możliwości
oraz zagrożeń związanych z korzystaniem
z portali, forów, systemów i stron
rolniczych.
2. Świadomość względem wiarygodności
treści dostępnych w sieci.
3. Świadomość
dot.
prawidłowego
korzystania z treści udostępnionych na
różnych licencjach dostępnych w sieci.

treści dostępnych w sieci.
Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć, które zostały uwzględnione w scenariuszu
a. Podstawowe kompetencje cyfrowe

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE
UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z
OPROGRAMOWANIEM
UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG
PUBLICZNYCH

Rodzaj kompetencji
1. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej.
2. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach.
1. Korzystanie z serwisów społecznościowych.

1. Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania.
2. Instalowanie oprogramowania lub aplikacji.
1. Korzystanie z procesorów tekstu.
1. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.
2. Użycie profilu zaufanego w co najmniej jednej e-usłudze.

b. Średniozaawansowane kompetencje cyfrowe

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE

Rodzaj kompetencji
1. Pozyskiwanie informacji z sieci:
 przegląd najpopularniejszych portali rolniczych (np. farmer.pl, gospodarz.pl,
topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl);
 fora wymiany informacji rolniczych – zasady korzystania (np. rolnik-forum.pl,
fpr.com.pl);
 portale meteorologiczne (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl);

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z
OPROGRAMOWANIEM

UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG
PUBLICZNYCH

 media społecznościowe;
 narzędzia (online, programowe) do prowadzenia działalności rolniczej.
2. Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów.
3. Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych,
podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych.
1. Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami.
2. Prowadzenie rozmów przez Internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe).
3. Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług
firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.
1. Zakupy i sprzedaż przez Internet.
2. Licencje i patenty związane z uprawą i ochroną roślin.
3. Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo
serwisów bankowych).
4. Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody,
systemy i aplikacje RSO).
5. Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń).
6. Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych.
1. Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.
2. Rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne), na których mogą być udostępnione treści
i oprogramowanie.
3. Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników (można skorzystać z przykładów
aplikacji dostępnych na wybranych z ww. stron e-administracji np. geoportal czy ksow.pl,
agro-alarm.pl):
 jak i gdzie ich szukać,
 jak instalować,
 jak i do czego używać,
 na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa i
prawa autorskiego).
1. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.
2. Wykorzystanie profilu zaufanego.

3. Geoportal (geoportal.gov.pl).
4. Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje).
5. Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl).
6. Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej.
7. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (ksow.pl).
8. Podstawowe usługi online ARiMR (w szczególności: http://www.arimr.gov.pl/dlabeneficjenta/wnioski.html) – zasady wypełniania wniosków i załatwiania spraw online.
9. Usługi online ODR, KOWR.
10. Usługi online GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

