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E-MOCNI: 

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI



PO OBEJRZENIU TEJ PREZENTACJI:

• Nauczysz się jak wyszukiwać w 
internecie strony i serwisy dotyczące 
własnych zainteresowań i hobby.

• Dowiesz się czemu służą blogi oraz 
fora internetowe.
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WYSZUKIWANIE STRON I SERWISÓW Z 
INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI MOICH 
ZAINTERESOWAŃ I HOBBY 

SPOŁECZNOŚCI OSÓB PODZIELAJĄCYCH 
MOJE ZAINTERESOWANIA 

KLUB SENIOR CAFE – PRZYKŁAD 

FORUM DYSKUSYJNEGO



CZĘŚĆ 1 
WYSZUKIWANIE STRON I 
SERWISÓW Z 
INFORMACJAMI 
DOTYCZĄCYMI MOICH 
ZAINTERESOWAŃ I HOBBY 



DZIĘKI NOWOCZESNYM TECHNOLOGIOM, MAMY PRAKTYCZNIE 

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ROZWIJANIA SWOICH PASJI, 

SZUKANIA NOWYCH I DZIELENIA SIĘ NIMI Z INNYMI OSOBAMI. 

ROZWÓJ PASJI ARTYSTYCZNYCH, (NP. GRA NA INSTRUMENCIE, 

MALOWANIE) CZY TEŻ PASJI KULINARNYCH, JEST W ZASIĘGU 

KILKU KLIKNIĘĆ MYSZKĄ. NA RÓŻNYCH STRONACH 

INTERNETOWYCH MOŻNA ZNALEŹĆ DOKŁADNE OPISY, JAK 

ZACZĄĆ NA PRZYKŁAD GRAĆ NA AKORDEONIE, A TAKŻE W JAKI 

SPOSÓB ĆWICZYĆ I DOSKONALIĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI .



WYSZUKIWARKA GOOGLE

HTTPS://WWW.GOOGLE.COM



JAK WYSZUKIWAĆ ZA POMOCĄ GOOGLE?

W wyszukiwarce Google można wpisać 
intersującą nas frazę, np. „jak robić dobre 
zdjęcia telefonem”.  

Uwaga: Niezależnie od tego, czego się 
szuka, najważniejsze to nie komplikować 
wyszukiwania. Zacząć od wpisania 
podstawowej nazwy lub słowa. 

Wyszukiwarka wyświetli nam propozycje 
związane z danym hasłem. 

https://www.google.com





YOU TUBE
https://www.youtube.com

Również serwis YouTube zawiera swoją wyszukiwarkę, 
która pozwala na wyszukiwania interesujących nas 
materiałów, poradników, filmów instruktażowych czy 
też inspiracji. 

Wystarczy wpisać w wyszukiwarce YouTube hasło „jak 
zrobić sernik” i można zobaczyć ile pojawi się 
propozycji. 





TUTAJ WPISZ PYTANIE
ĆWICZENIE 1 

W DOWOLNEJ 
WYSZUKIWARCE 

(GOOGLE LUB YOUTUBE) 
WYSZUKAJ PROSZĘ 
INTERESUJĄCE CIĘ 

ZAGADNIENIE.



CZĘŚĆ 2 
SPOŁECZNOŚCI OSÓB 
PODZIELAJĄCYCH MOJE 
ZAINTERESOWANIA. 



FORA 

INTERNETOWE

Źródło: https://pixabay.com



FORA INTERNETOWE

Forum to internetowa forma grupy dyskusyjnej, 
gdzie użytkownicy mogą wymieniać się swoją 
wiedzą. 

Aby się wypowiadać niezbędne jest zarejestrowanie 
się na takim forum (dla każdego forum oddzielnie), 
ale zwykle do samego przeglądania wątków nie jest 
to konieczne. 

Fora dotyczą wybranego obszaru wiedzy i skupiają 
osoby, które mają z nim coś wspólnego. Istnieją fora 
ogrodnicze, dla majsterkowiczów, wielbicieli 
określonych marek samochodowych i wiele innych 
w zależności od potrzeb i zainteresowań. 



FORA INTERNETOWE

Korzystając z forów, należy zapoznać się ze 
stosowanym tam regulaminem, nazewnictwem i 
strukturą. Następnie, można wybrać odpowiednią 
kategorię, w której umieszczona zostanie dyskusja 
(ułatwia wyszukiwanie oraz pozwala zachować 
porządek na forum).

Fora są wyposażone w wyszukiwarki, które 
pomagają odnajdywać interesujące nas wątki. 



FORA INTERNETOWE

Osoba tworząca wątek jest jego autorem. Wątek, to 
początkowa wiadomość, która zawiera tytuł oraz 
treść. Odpowiedzi użytkowników w danym wątku 
nazywane są postami. 

Porządku na forum pilnują administratorzy, łącznie 
z egzekwowaniem regulaminu. Osoby notorycznie 
naruszające regulamin mogą zostać usunięte z 
forum. 



BLOGI

Źródło: https://pixabay.com



BLOGI

Blog to strona internetowa, gdzie autor umieszcza 
chronologicznie uporządkowane wpisy, które 
odzwierciedlają jego punkt widzenia. Często są to 
jego własne doświadczenia, przemyślenia czy 
poglądy. 

Każdy wpis jest niezależny od pozostałych. 
Tematyka bloga uzależniona jest wyłącznie od jego 
autora. Obecnie bardzo popularne są blogi 
kulinarne, modowe, fotograficzne, lifestylowe. 



NETYKIETA

źródło:: https://unsplash.com



NETYKIETA

Zbiór zasad przyzwoitego zachowania w internecie, 
swoista etykieta obowiązująca w sieci. Nie jest 
dokładnie skodyfikowana, nikt też nie zajmuje się 
systematycznym karaniem osób jej 
nieprzestrzegających, jednak uparte łamanie zasad 
netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi 
konsekwencjami, na przykład zgłoszeniem 
nadużycia do działu abuse i odcięciem takiej osoby 
od określonej usługi internetowej przez jej 
administratora.



NETYKIETA

Zarówno na blogach, stronach internetowych, 
forach dyskusyjnych, jak i poczcie elektronicznej 
powinno się przestrzegać określonych zasad, takich 
jak: bezwzględny zakaz stosowania wulgaryzmów, 
nie powinno się pisać całego tekstu wielkimi literami 
(kapitalikami). Na forach dyskusyjnych należy pisać 
zwięźle i na temat. To tylko niektóre zasady 
netykiety. 



TUTAJ WPISZ PYTANIE

ĆWICZENIE 2 

ZAPRASZAM CIĘ 
DO WYSZUKANIA 

BLOGA 
TEMATYCZNEGO, 

NP. KULINARNEGO



CZĘŚĆ 3
KLUB SENIOR CAFE –
PRZYKŁAD FORUM 
DYSKUSYJNEGO



HTTP://WWW.SENIOR.PL



PORTAL SENIOR.PL

Misją serwisu jest przeciwstawianie się wykluczeniu osób 

starszych z jakiejkolwiek dziedziny życia i pokazanie, że 

seniorzy nie są "za starzy", by realizować się zawodowo, żyć 

w szczęśliwych związkach czy spełniać swoje marzenia. 

Serwis Senior.pl prowadzi również dyskusyjne forum 

internetowe pod nazwą Club Senior Cafe -

http://www.klub.senior.pl. 

„Klub Senior Cafe to więcej niż forum dyskusyjne, blog, serwis 

opinii czy galeria zdjęciowa, choć zawiera w sobie wszystkie te 

funkcje, a także wiele innych. To miejsce, w którym każdy może 

stworzyć swoją własną przestrzeń, takie „wirtualne mieszkanie”, 

umeblować je najbardziej interesującymi treściami i zaprosić 

bliskich do podziwiania go i do dyskusji”.

http://www.klub.senior.pl/


HTTP://WWW.KLUB.SENIOR.PL



TUTAJ WPISZ PYTANIE

ĆWICZENIE 3

ZAPRASZAM CIĘ 
DO ZAPOZNANIA 

SIĘ Z 
PRZEWODNIKIEM 

KLUBU SENIOR 
CAFE.



PODSUMOWANIE



ZAPAMIĘTAJ

Dzięki nowoczesnym technologiom, mamy 

praktycznie nieograniczone możliwości rozwijania 

swoich pasji, szukania nowych i dzielenia się nimi z 

innymi osobami.  Z pomocą przychodzi internet, 

gdzie poprzez wyszukiwarki, np. Google, YouTube 

można szybko i łatwo uzyskać dostęp do 

poszukiwanych przez nas informacji. 

Z pomocą przychodzą również liczne blogi oraz 

fora dyskusyjne.



DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE 
PREZENTACJI



E-MOCNI: 

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 

REALNE KORZYŚCI



WWW.E-MOCNI.ORG.PL


