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TEMAT SZKOLENIA 
Etyka i odporność na manipulacje w sieci. 

 

CELE I EFEKTY SZKOLENIA 
Gdy treści wywołują emocje, łatwo wpaść w pułapkę 
30 lat temu internet był elitarną biblioteką wartościowych informacji i miejscem kulturalnych 
dyskusji.  
Dziś dostęp do sieci jest powszechny, ale powszechne stały się także zagrożenia. Gdy treści 
celowo wywołują nasze emocje, trudno postępować racjonalnie. Łatwo stracić panowanie nad 
sobą i naruszyć zasady etyczne. Łatwo paść łupem manipulatorów i oszustów.  
Pełnoskalowa agresji Rosji na Ukrainę uświadomiła wszystkim, że wojna toczy się także w 
przestrzeni informacyjnej. Także w polskim internecie. 
Ponadto na pracownikach i funkcjonariuszach sektora publicznego ciąży szczególna 
odpowiedzialność za słowo i za zachowania w sieci. Naruszenie obowiązujących zasad może 
skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną lub służbową.  
 
Celem szkolenia jest podniesienie praktycznych kompetencji, jak korzystać z sieci, aby 
ochronić się przed: 

 zarzutami łamania zasad etycznych i odpowiedzialnością z tego tytułu,  
 dezinformacją i manipulacją, 
 oszustami, hejterami i trollami.   

 

GRUPA DOCELOWA 
 urzędnicy, funkcjonariusze i pracownicy sektora publicznego, 
 aktywni użytkownicy internetu i sieci społecznościowych. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
1. Polacy w internecie.  
2. Netykieta. Czego wymagać od siebie, czego wymagać od innych?  
3. Podstawy prawne i zasady etyki różnych grup zawodowych sektora publicznego.  

a. Zastosowanie w internecie.  
b. Odpowiedzialność za łamanie zasad.  

4. Ćwiczenie online – etyka w internecie – czy wpis jest zgodny z zasadami? 
5. Sieci społecznościowe i algorytmy, czyli jesteśmy produktem. 
6. Zagrożenia informacyjne i etyczne. Wykrywanie. Metody ochrony i postępowania. 

a. prywatność, a raczej jej brak,  
b. jak się chronić przed clikcbajtami i manipulacją biznesową, 
c. jak sobie radzić z hejterami i trollami? 
d. jak nie dać się zmanipulować fejknewsom? 
e. jak nie ulegać panice i dezinformacji? 
f. jak się chronić przed oszustami? 

7. Wojna informacyjna. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. 
8. Ćwiczenie online – weryfikacja kont i treści. 
9. Podsumowanie.  
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Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę  
wykorzystywaną w codziennej pracy. 

 
UWAGA - Przed szkoleniem możecie Państwo skontaktować się  z trenerem (e-mailem: 
biuro@tz-c.pl) i zadać mu pytania, na które odpowiedzi chcielibyście Państwo poznać podczas 
szkolenia.  
 

TECHNIKI SZKOLENIOWE STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA 
Wykład online z dyskusją oraz ćwiczenia online. 
 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 
08.03.2023 (środa), 9.00 – 14.00 (5 h dydaktycznych + przerwy), online. 
 

PŁATNOŚĆ 
 350 PLN netto* plus podatek VAT 23% - przy przedpłacie przed szkoleniem; 
 450 PLN netto* plus podatek VAT 23% - przy zapłacie po szkoleniu. 
 
Cena obejmuje: 
 Udział jednej osoby w szkoleniu. 
 Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej. 
 Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. 

Promocja: 10 w cenie 3. Kup 3 płatne dostępy, a będziesz mógł przeszkolić 10 

pracowników. (Analogicznie – kupując 6 dostępów będziesz mógł przeszkolić 20, itd.) 

*Dla klientów, dla których przedmiotowe szkolenie jest związane z kształceniem zawodowym  
i finansują je w całości ze środków publicznych, możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT – 
zwolnione. W przypadku skorzystania z takiej opcji prosimy o podpisanie stosowanego oświadczenia 
zawartego w niniejszym zgłoszeniu. Dla uczestników dla których podmiotowe szkolenie nie jest 
związane z kształceniem zawodowym lub nie finansują go w całości ze środków publicznych obowiązuje 
stawka podstawowa VAT - 23%. 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, oraz 

przesłanie go na adres e-mailowy: biuro@tz-c.pl 
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem:  (22) 786 85 45 
pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-16:00. 
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