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PLANY LEKCJI DLA DOROSŁYCH EDUKATORÓW / NAUCZYCIELI 

/ TRENERÓW  

 

 

 

Nazwa modułu: Bezpieczeostwo 

Temat 3: Ochrona danych osobowych i prywatności 

Plan lekcji 8 - 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 Internetu 

● Projektor 

 

Narzędzia / materiały 

● Materiał do zajęd 1 

● Długopisy / ołówki  

 

Główne zadania  

1. Zadanie 1: Rozmowa i przypomnienie ostatnich zajęd(10 

min) 

 

1.1 Zapytaj uczniów, czy pamiętają, o czym rozmawiali podczas 
ostatniej lekcji. Tym razem porozmawiaj z nimi o najważniejszych 
zasadach bezpieczeostwa i rodzajach informacji, których nigdy nie 
należy udostępniad w Internecie. 
 

2. Zadanie 2:Kontynuacja tematu(15 minut) 

 

2.1 Kontynuuj temat w programie PowerPoint (materiały 
dydaktyczne). 
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3. Zadanie 3: Wykonanie dwiczeo (45 minut) 

 

3.1 Poproś uczniów, aby dobrali się w pary, a następnie rozdaj im 
materiały (zobacz Materiał do zajęć 1). Powiedz im, aby wykonali 
proponowane dwiczenia.  
 

4. Zadanie 4: Ponowna rozmowa (10 minut) 

4.1 Zbierz całą grupę i poproś o omówienie kilku tematów, które 

prawdopodobnie nie były zgodnez zasadami konsensusu i 

dowiedz się dlaczego (szczególnie na temat sieci 

internetowych/społecznościowych) 

5. .Zadanie 5: Podsumowanie (10 minut)  
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MATERIAŁ DO ZAJĘD 1: Dowiedz się, jak zachowad prywatnośd 

ijakie informacje można udostępniad w Internecie. 

 

 

1. W parach, opiszcienajważniejsze zasady bezpieczeostwa. Przedyskutuj ze 

swoim partnerem kilka pomysłów na to, co może, a co nie może byd 

niebezpieczne w sieci. 

 

• (Przykład: aktualizuj swój program antywirusowy) ___________________ 

 

•  _____________________________________________________________ 

 

•   _____________________________________________________________ 

 

•   _____________________________________________________________ 

 

•   _____________________________________________________________ 

 

• _____________________________________________________________ 

 

•   _____________________________________________________________ 
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2. Oto kilka działao związanych z udostępnianiem online. Skreśl te, które 

Twoim zdaniem NIE są odpowiednie. 

 

Przykład. 

Mówienie osobie, której nie znam swojego imienia. 

. Podanie imienia mojego psa. 

 

. Wiarygodne informacje o jakimś wydarzeniu. 

. Plany podróży / dokładne informacje o swoich nadchodzących wakacjach 

. Film promocyjny z firmy znajomego 

. Zdjęcia twoich przyjaciół, które zrobiłeś bez pozwolenia 

. Zdjęcie pola pełnego kwiatów 

. Komentarz odnośnie wspomnienia z dzieciostwa 

. Twoja osobista lokalizacja(również obrazy oznaczone geotagami) 

. Zdjęcia Twoich kart kredytowych / drogich zakupów 

. Zdjęcia lub materiały Twoich znajomych 

. Nieszkodliwa anegdota / żart 

. Informacje bankowe 

. Wiarygodne, historyczne informacje o miejscu 

. Skargi na szefa / rodzinę 

. Informacje o spektaklu, który ma mied premierę 

. Udostępnianie zabawnego filmu z losowej strony, którą obserwuję 

. Niewłaściwe zdjęcia osobiste 

. Opowieśd o moim mieście 

 


