
 

I. Mistrzowie Cyfrowego Włączenia  
 

Mistrzowie Cyfrowego Włączenia to najbardziej aktywni Użytkownicy 

DigiPlace4All, dzielący się swoją wiedzą i oferujący wsparcie innym członkom 

społeczności, którzy chcą podnieść swoje umiejętności cyfrowe lub zwiększyć 

dostępność miejsca pracy lub edukacji. 

Mistrzowie: 

 wspierają promocję DigiPlace4all na poziomie krajowym 

i/lub międzynarodowym, jako miejsca gdzie można zaoferować i otrzymać 

bezpośrednie wsparcie, wymieniać doświadczenia, dyskutować, dzielić się 

wiedzą na temat dostępności i umiejętnościami cyfrowymi; 

 zachęcają innych do dołączenia do społeczności i korzystania z zasobów 

platformy oraz rozbudowywania jej poprzez udział w dyskusjach 

i dodawanie własnych treści; 

 inspirują do odkrywania i korzystania z możliwości, jakie daje wirtualna 

przestrzeń i zwiększania dostępności edukacji i zatrudnienia dla osób 

z niepełnosprawnościami; 

 wspierają również proces zarządzania i rozwoju społeczności 

DigiPlace4all; 

 raportują swoją działalność, pokazując innym członkom społeczności, jak 

można wspierać osoby z niepełnosprawnościami w rozwijaniu umiejętności 

cyfrowych, niezbędnych w przejściu do edukacji ogólnej i na otwarty rynek 

pracy. 

Każdy Użytkownik Platformy może zostać Mistrzem Cyfrowego  Włączenia.  

1. Wszelkie informacje dotyczące tego, kim są Mistrzowie Cyfrowego Włączenia, 

jakie powinni posiadać cechy, a także listę osób, które już zostały Mistrzami, 

możemy znaleźć w zakładce na Stronie startowej.  

 

Rysunek 17: Strona startowa z zaznaczeniem zakładki Mistrzowie Cyfrowego Włączenia  



 

2. Po przejściu na nową stronę, wybieramy zakładkę Zaproponuj nowego 

Mistrza Cyfrowego Włączenia. W tym miejscu możemy albo zgłosić swoją 

kandydaturę albo polecić innego Użytkownika Platformy.  

 

Rysunek 18: Strona Mistrzowie Cyfrowego Włączenia  

 

3. Aby przesłać swoją propozycję, należy wypełnić wszystkie wymagane pola, 

krótko opisując, jak dana osoba promuje w swoich środowisku lokalnym 

dostępność technologii, edukacji, zatrudnienia bądź samą Platformę, a także 

wskazać cechy, które wyróżniają ją jako przyszłego Mistrza Cyfrowego 

Włączenia. Z rozwijanej listy należy także dokonać wyboru dziedziny, w której 

dana osoba się specjalizuje. Do opisu można dodawać zdjęcia.  

Po zakończeniu opisu, klikamy przycisk Wyślij swoją propozycję.  

 

Rysunek 19: Formularz edycji wpisu wraz z zaznaczeniem rozwijanej listy aktywności  

 



 

4. Po zatwierdzeniu naszej propozycji przez moderator w zakładce Mistrzowie 

Cyfrowego Włączenia pojawi się profil nowego Mistrza.  

 

Rysunek 20: Widok na profile Mistrzów Cyfrowego Włączenia  

 

 


