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PLANY LEKCJI DLA DOROSŁYCH EDUKATORÓW / NAUCZYCIELI 

/ TRENERÓW  

 

 

 

Nazwa modułu: Bezpieczeostwo 

Temat 2: Ochrona urządzeo 

Plan lekcji 6 - Znaczenie ochrony sprzętu i urządzeo 

Czas trwania: 90 minut 

Cel 

- Ta lekcja ma na celu pokazanie uczniom, jak chronid urządzenia i 
cyfrowe treści, a także zrozumienie ryzyka i zagrożenia w 
środowiskach cyfrowych. 

Grupa docelowa 
Dorośli (seniorzy) 

 

Obiekt / wyposażenie 

● Sala lekcyjna 

● Dostęp do Internetu 

● Projektor 

● Komputery / tablety z dostępem do Internetu / smartfony 

Narzędzia / Materiały 
● Materiał do zajęd 1 

 

Główne zadania  

1. Zadanie 1:Wprowadzenie (30 minut) 

1.1 Wprowadzenie do tematu za pomocą programu PowerPoint 
(materiały dydaktyczne), poprzez oglądanie filmów i udzielanie 
dodatkowych wyjaśnieo w prosty sposób. 
 

2. Zadanie 2: Wykonaj ćwiczenia (40 minut) 

2.1 Poproś uczniów, aby usiedli przed komputerem (samodzielnie lub 
w parach) lub tabletem (lub nawet smartfonem, aby wykonad 
niektóre dwiczenia) i wyświetl za pomocą projektoraMateriał do 
zajęd 6 (patrz Materiał do zajęć 1). Uczniowie powinni spojrzed na 
tablicę (lub w inne miejsce, w którym wyświetlany będzie materiał) i 
spróbowad wykonad wszystkie dwiczenia. Prowadzący powinien 
pomagad w trakcie całego procesu. 
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3. Zadanie 3: Wyzwania i osiągnięcia (10 minut) 

 
3.1 Usiądźcie znowu wszyscy razem.Poproś uczniów o podzielenie się 
tym, co było dla nich łatwe lub trudnew poszczególnych 
dwiczeniach;które z nich zajęło im więcej czasu; zapytaj ich, czy czują 
się teraz bardziej pewni siebie, jeśli chodzi o ochronę swoich 
urządzeo. 
# Uwaga: Jeśli uznasz to za konieczne, możesz powtórzyd lub 
pogłębid ten temat na następnej lekcji. 
 

4. Zadanie 4: Podsumowanie (10 minut)  
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MATERIAŁ DO ZAJĘD 1: Chroo swój własny sprzętyiurządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pokaż, jak włączyd zaporę sieciową. 

 

 

 

2. Pokaż, jak zablokowad urządzenie. 

 

 

 

3. Zastosuj aktualizację w telefonie 

komórkowym (jeśli masz smartfon). 
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Chroo swój własny sprzęt i urządzenia  
 

4. Zainstalujna komputerze 

odpowiedniprogram antywirusowy (nawet 

jeślinie uda ci się zakooczyd procesu). 

 

 

 

5. Wyłącz niechciane usługi (lub przeprowadź 

symulację procesu). 

 

 

 

6. Pobierz aplikację stosując wszystkie środki 

bezpieczeostwa. 

 

 
 


