Szczegółowe zasady Uczestnictwa w wykładach „WROdzina online”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem wydarzenia pn. “WROdzina online” jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka organizacyjna Gminy Wrocław z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50159 Wrocław.
2. Wykłady „WROdzina online” obywają się na platformie e-learningowej i skierowane są do
osób zainteresowanych szeroko pojętym tematem wychowywania dzieci i młodzieży.
3. Celem wykładów jest wsparcie wrocławskich rodzin poprzez przekazanie wiedzy,
umiejętności i narzędzi potrzebnych na drodze wychowania dzieci.
4. Wykłady są bezpłatne.
5. Dla komfortu uczestników ilość miejsc jest ograniczona (100 osób).
6. Obowiązują zapisy poprzez formularze dostępne na: faceboook.com/RozwojSpoleczny.
7. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z koordynatorką projektu:
Emilia Dziubak, emilia.dziubak@wcrs.wroclaw.pl
Plan terminów i tematów:
27 maja, godzina 20.00: Ekranowe normy - jak troszczyć się o świat online dziecka?
3 czerwca, godzina 20.00: Lęk, strach i stres potęgowany przez Internet - jak sobie z tym
poradzić?
10 czerwca, godzina 20.00: Cyberprzemoc w kontekście COVID-19 (ogólnie o
cyberprzemocy).
17 czerwca, godzina 20.00: Prywatność w sieci z warsztatem o bezpiecznym haśle.
24 czerwca, godzina 20.00: Pozytywny internet w życiu dziecka.
Przebieg wykładu
1. Wykłady prowadzone są przez FLOW SZKOLENIA MAGDALENA DUSZYŃSKA.
Wykłady zaczynają się o godzinie 20.00 i trwają godzinę.
2. W trakcie wykładów będzie możliwość zadawania pytań poprzez „czat publiczny” dostępny
na platformie e-learningowej.
3. Odpowiedzi na pytania będą udzielane przez kolejne pół godziny po zakończeniu wykładu.
4. Uczestnik zapisujący się na wykład otrzyma link do platformy e-learningowej. Wystarczy
podać dowolny nick i zaznaczyć opcję „tylko słucham”.
5. Od godziny 19.30 w dniu wykładu link będzie aktywny, co daje możliwość wcześniejszego
sprawdzenia jakości dźwięku. Wszelkie pytania techniczne proszę zgłaszać w miejscu
oznaczonym, jako „czat publiczny” przed rozpoczęciem wykładu.
6. W trakcie trwania wykładu organizator nie będzie reagował na pytania dotyczące problemów
technicznych.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z platformy e-learningowej uczestnika, który
będzie zakłócał wykład.

