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PLANY LEKCJI DLA DOROSŁYCH EDUKATORÓW / NAUCZYCIELI 

/ TRENERÓW  

 

 

 

Nazwa modułu: Bezpieczeostwo 

Temat 1: Podstawowe pojęcia i terminy związane z Internetem 

Plan lekcji 5 - Co to jest cyberprzemoc i cyberprzestępczośd 

Czas trwania: 90 minut 

Cel 

- Ta lekcja ma na celu przedstawienie zjawisk cyberprzemocy i 
cyberprzestępczości.  

Grupa docelowa 
Dorośli (seniorzy) 

 

Obiekt /wyposażenie 

● Sala lekcyjna 

● dostęp do Internet 

● Projektor 

● Komputery / tablety z połączeniem internetowym  

Narzędzia / Materiały 
● Materiał do zajęd 1  

● długopisy / ołówki 

Główne zadania 

1. Zadanie 1:Wprowadzenie (10 minut) 

1.1. Wprowadzenie do tematu za pomocą programu PowerPoint 
(materiały dydaktyczne) 
 

2. Zadanie 2: Wyświetl film (2 minuty) 

 
2.1. Rozpocznij to zadanie od wyświetlenia filmu 
https://www.youtube.com/watch?v= 5TOIb0sS7fg 
 

3. Zadanie 3: Porozmawiajcie o tym, co widzieliście na filmie / 

co on przedstawia (20 minut) 

 

3.1. Zapytaj uczniów, co widzieli na filmie. Pozwól im mówid 

https://www.youtube.com/watch?v=5TOIb0sS7fg
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swobodnie. Następnie zapytaj, czy widzieli lub znają podobne 
sytuacje. Przedstaw im jasne przykłady, aby zrozumieli, jak łatwo jest 
paśd ofiarą cyberprzemocy lub samemu ją stosowad, nawet jeśli tego 
nie chcemy lub nie jesteśmy tego świadomi. 
 

4. Zadanie 4: Poproś uczniów, aby wymienienie dwóch 

przykładów cyberprzemocy i dwóch przykładów 

cyberprzestępczości. (50 minut) 

 

4.1. Daj uczniom trochę czasu na zastanowienie się, dyskusję i 
poszukiwania w Internecie, zanim przekażesz im materiały (zobacz 
Materiał do zajęć 1)i poproś ich o zapisanieswoich odpowiedzi.  
 

5. Zadanie 5: Podsumowanie (8 minut)  
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MATERIAŁ DO ZAJĘD 1:Przykłady cyberprzemocy i 

cyberprzestępczości  

 

 

Wymieo dwa przykłady cyberprzemocy 
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