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PLANY LEKCJI DLA DOROSŁYCH EDUKATORÓW / NAUCZYCIELI 

/ TRENERÓW  

 

 

 

Nazwa modułu:dotyczący bezpieczeostwa 

Temat 3: Ochrona danych osobowych i prywatności 

Plan lekcji 7 - Zrozumienie znaczenia zachowania prywatności w środowisku cyfrowym 

Czas trwania: 90 minut 

Cel 

Ta lekcja ma na celu dostarczenie informacji o tym,jak chronid dane 
osobowe i prywatnośd w środowisku cyfrowym oraz uświadomienie 
znaczenia pewnych zasad.  

Grupa docelowa 
Dorośli (seniorzy) 

 

Obiekt /wyposażenie 

● Sala lekcyjna 

● dostęp do Internet 

● Projektor 

● Komputery/ tablety z Internetem 

Narzędzia / Materiały 

● Materiał do zajęd 1 

● długopisy / ołówki  

 

Główne zadania  

1. Zadanie 1:Wprowadzenie (15 minut) 

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

2. Zadanie 2: Rozmowa z uczniami (15 minut) 

2.1 Zapytaj uczniów, czy są / byli świadomi wagi ochrony danych 
osobowych. Porozmawiaj także o tym, jak łatwo jest udostępnid 
niektóre dane osobowe, ponieważ wydaje się to nieszkodliwe. 
Kontynuuj przez chwilę ten temat i na koniec zapytaj uczniów, czy 
każdy ma np. konto e-mail, oraz aby pomyśleli o swoich hasłach. 
Uczniowie powinni się zastanowid, czy ich hasła są wystarczająco 
silne. 
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3. Zadanie 3: Wykonanie dwiczenia (45 minut) 

3.1 Poproś uczniów, aby usiedli przy komputerze i rozdaj im 
materiały (zobacz Materiał do zajęć 1). Powiedz, aby wykonali 
zaproponowane dwiczenia.  
 

4. Zadanie 4: Podsumowanie (15 minut)  
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MATERIAŁ DO ZAJĘĆ 1: Zachowanie prywatności w 

środowisku cyfrowym 

 

 

 

1. Stwórz bardzo silne hasło. 

 

1.1. Wpisz tutaj hasło, które byś wybrał/-a  (nie wpisuj prawdziwego hasła, którego 

zazwyczaj używasz!!!) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

1.2. Przetestuj swoje hasło na tej stronie, aby zobaczyd, jak silne ono jest. 
https://howsecureismypassword.net/ 

 

1.3. Napisz tutaj, ile czasu zajmie hakerom lub komputerowi odkrycie Twojego 

hasła. 

___________ Mikrosekundy / Sekundy / Minuty / Godziny / Dni / Miesiące / Lata / Sto lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gratulacje! Masz 

naprawdę silne hasło! 

  
Naprawdę 

powinieneś zmienid 

swoje hasło!   
Hasło nie jest złe, ale 

możesz je poprawid! 

 

https://howsecureismypassword.net/
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2. Wymieo więcej kroków (tyle ile jesteś w stanie zapamiętad), które musisz 

wykonad, aby zachowad prywatnośd: 

 

✔  Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest bezpieczne; 

________________________________________ 

 

 

✔  ______________________________________________________________________________ 

 

 

✔  ______________________________________________________________________________ 

 

 

✔  ______________________________________________________________________________ 

 

 

✔  ______________________________________________________________________________ 

 

 

✔  ______________________________________________________________________________ 

 

 

✔  ______________________________________________________________________________ 

 

 

✔ ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


