
 

 

 
 

 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 -2020 

Biuro projektu „Aktywni obywatele Metropolii Poznań” 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań,  

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań 

tel. (61) 669 80 54, e-mail: konsultacje@metropoliapoznan.pl 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

 

Szkolenie dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych 
z zakresu obsługi metropolitalnego portalu konsultacji społecznych 

www.konsultacje.metropoliapoznan.pl (umiejętności) 

Szkolenie organizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNI OBYWATELE METROPOLII POZNAŃ”. 
 

Terminy (do wyboru):  

20.10.2017 (piątek), 27.10.2017 (piątek), 07.11.2017 (wtorek), 14.11.2017 (wtorek). 

Lokalizacja: 

Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, ul. E. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro). 

Grupa docelowa: 

Pracownicy samorządowi (urzędy miast i gmin, starostwo powiatowe, instytucje samorządowe). 

Program: 

10.00 – 11.40 CZĘŚĆ I – Wprowadzenie, aspekty techniczne portalu, aspekty funkcjonalne portalu (A) 

Michał 
Apolinarski 

Wprowadzenie 

Aspekty techniczne portalu:  

 ogólna architektura i logika aplikacji,  

 technologia wykonania,  

 zgodność ze standardami,  

 bezpieczeństwo 

Aspekty funkcjonalne portalu (A) - część publiczna portalu (czyli uprawnienia 
niezalogowanego użytkownika w danym widoku),  

 strona główna,  

 strona wybranego organizatora,  

 strona wybranej konsultacji społecznej (udział w ankietach),  

 wyszukiwarka,  

 newsletter, 

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa  
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12.00 – 13.40 CZĘŚĆ II – Aspekty funkcjonalne portalu (B) 

Michał 
Apolinarski 

Aspekty funkcjonalne portalu (B) - część administracyjna portalu: 

 logowanie do panelu moderatora, 

 uprawnienia moderatora i zarządzenie własnym kontem, 

 zarządzanie konsultacjami społecznymi (omówienie elementów obligatoryjnych oraz 
opcjonalnych): 

o dodawanie i edycja konsultacji (planowanych, trwających, zakończonych), 
o dodawanie załączników, 
o dodawanie galerii zdjęć, 
o zarządzanie ankietami i ich wynikami, 

 omówienie najważniejszych funkcji edytora treści (dobre praktyki oraz najczęściej 
popełnianie błędy): 

o ogólne zasady formatowania treści przeznaczonych do publikacji w Internecie, 
o korzystanie z predefiniowanych szablonów treści, 
o osadzanie hiperłączy (do zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych), 
o osadzanie multimediów w treści konsultacji (zdjęć i/lub filmów), 

 konstruowanie tabel. 

13.40 – 14.00 Przerwa na poczęstunek  

14.00 – 15.00 
CZĘŚĆ III – Praktyczne aspekty współpracy przedstawicieli organizatorów konsultacji 

z przedstawicielami administratora portalu (Stow. Metropolia Poznań). 

Pracownicy 
Stowarzyszenia 

Omówienie zasad współpracy, zasad i standardów zamieszczania informacji na portalu, 
możliwości kontaktu z pracownikami Biura Stowarzyszenia itp. 

15.00 Zakończenie szkolenia  

 

Trenerzy: 

Michał Apolinarski - programista aplikacji internetowych z ponad 11-letnim doświadczeniem w zakresie 
projektowania i eksploatacji systemów informatycznych. Współwłaściciel firmy WEBSYLIUM S.C. wykonawcy 
metropolitalnego portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.metropoliapoznan.pl.  

Organizator szkolenia: 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – powstało 18 lutego 2011 roku na bazie działającej od 2007 roku Rady 
Aglomeracji Poznańskiej. W skład Stowarzyszenia wchodzą 23 podmioty samorządowe. Głównym celem 
stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków 
stowarzyszenia, w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracy samorządów 
w tym zakresie. Od 2015 roku jako Związek ZIT Stowarzyszenie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) 
w zakresie realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+.  
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