
Zadzwoń, zapytaj, jesteśmy do Twojej dyspozycji: 607 158 071  lub 71 314 01 72 
Wykorzystaj możliwość dostępu do szkolenia w dogodnej dla siebie chwili 

 

                                                                                                    
 

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE   on-line 
 

 
 
 
 

 
Kod:  W105 
 

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele JST 
 

Cele:  
Głównym celem  szkolenia jest: 

 zapoznanie uczestników z tematyką prawa autorskiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz omówienie podstawowych 

błędów prawnych oraz sposobów ich unikania, 

 przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, która ułatwi przystosowanie procesów przetwarzania  danych  osobowych   

w szkole lub  przedszkolu  do  wymogów RODO.   

Program szkolenia: 
1. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego. 

2. Zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania przez szkoły (tzw. użytek szkolny). 

3. Prawo autorskie a uprawnienia uczniów. 

4. Prawo autorskie w bibliotekach szkolnych 

5. Zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych.   

6. Prawo autorskie a programy komputerowe.  

7. Prawo autorskie a utwór multimedialny 

8. Wykonywanie utworów na imprezach szkolnych 

9. Prawo autorskie a eksploatacja utworów w Internecie.  

10. Ochrona wizerunku. 

11. Zasady i standardy ochrony danych osobowych w kształceniu na odległość. 

12. Odpowiedzialność za naruszenie zasad dotyczących ochrony danych osobowych. 

 

Termin szkolenia –   wg potrzeb indywidualnych uczestnika 
 

Czas trwania – 6 godzin dydaktycznych 
 

Osoba prowadząca  -  Roman Lorens: specjalista w zakresie  zarządzania oświatą. Autor ponad 100 publikacji  

z zakresu nadzoru pedagogicznego i zarządzania  szkołą. Promotor reformy programowej oświaty MEN oraz ekspert MEN w  projekcie 
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu 
edukacyjnego”. Kilkunastoletnie  doświadczenia trenerskie  jako wykładowca na kursach kwalifikacyjnych dla kierowniczej kadry 
oświatowej w zakresie zarządzania oraz szkoleniach dla dyrektorów i nauczycieli. Akredytowany Ekspert  ©KFE & Akredytowany Trener 
Instytutu Konsultantów Europejskich.  Wieloletni dyrektor liceum ogólnokształcącego. 

 

Miejsce: - szkolenie odbywa się na platformie MOODLE – Oleśnica Centrum e-Szkoleń  
 

Odpłatność: 
 nauczyciele ( oraz przedstawiciele JST)  z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały z PCEiK 

porozumienie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo 
Powiatowe w Oleśnicy, a także przedstawiciele JST– 20 zł 

 nauczyciele (oraz przedstawiciele JST)  z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały z PCEiK 
porozumienia dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, nauczyciele z placówek niepublicznych  – 60 zł 
 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w szkoleniu znajdują się w regulaminie szkoleń on-line 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

Prawa autorskie i ochrona danych osobowych  

w nauczaniu zdalnym  
 

http://www.pceik.pl/

