Klasa V b
Przedmiot: lekcja wychowawcza
Ilość uczniów: 19
Temat zrealizowany: 10.02.2017 Nie ujawniajmy swoich danych – zapewnijmy sobie
bezpieczeństwo w Internecie.
Uczniowie pracowali w grupach rozwiązując krzyżówki na temat danych osobowych, następnie
wykonywali plakaty i wspólnie omawiali zagrożenia, jakie niesie Internet oraz zasady, które
pomagają czuć się bezpiecznie w sieci.
Świetlica uczniowie klas I-III
Ilość uczniów: 10.02.2017 – 13
Temat zrealizowany: Każdy swoje dane ma, mam i ja.
Świetlica uczniowie klas I-III
Ilość uczniów: 02.03.2017 – 8
Temat zrealizowany: Każdy swoje dane ma , mam i ja.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalili, jakie informacje zaliczamy do danych osobowych,
następnie pracowali w grupach, rozwiązując krzyżówki na temat danych osobowych oraz układali z
rozsypanek zdania o bezpieczeństwie w sieci.

Klasa VI b
Przedmiot: zajęcia z wychowawcą (10.02.2017)
Ilość uczniów: 17
Temat: Moje dane - moja sprawa.

Cel ogólny zajęć:
uświadomienie uczniom, dlaczego ochrona danych osobowych jest tak ważna, kto jest
zainteresowany pozyskaniem naszych danych i jakich zasad musi przestrzegać

Cele szczegółowe:
Uczniowie:
- dowiadują się, dlaczego instytucje, organizacje, firmy gromadzą, przechowują i wykorzystują nasze
dane osobowe;

- poznają jakie obowiązki mają Ci, którzy wykorzystują dane;
- uczą się, że należy swoje dane udostępniać świadomie, sprawdzać informacje związane z polityką
bezpieczeństwa.

Metody pracy:

- instruktaż nauczyciela wraz z przekazaniem uczniom materiałów pomocniczych do lekcji,
praca w grupach;
- pogadanka, dyskusja;
- zastosowanie narzędzi technologii informacyjnej.
Formy pracy:
- skupienie uwagi uczniów na informacjach, które im przekazuje nauczyciel;
- praca w grupach z wykorzystaniem instrukcji i materiałów przygotowanych przez
nauczyciela oraz stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu;
- pogadanka, dyskusja na temat kluczowych pojęć i przykładów związanych z tematem lekcji.
Klasa: II a
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Ilość uczniów: 21
Temat zrealizowany: Moje dane – moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe.
Temat zajęć zrealizowano na lekcji edukacji wczesnoszkolnej w klasie II a Szkoły
Podstawowej w Leśnicy. Wprowadzeniem do tematu lekcji było rozwiązanie krzyżówki,
rozwiązaniem której było hasło: Dane osobowe. Następnie wytłumaczono dzieciom czym są
dane osobowe i podano krótką definicję. Kolejne zadanie polegało na pokolorowaniu w
krzyżówce haseł: adres, nazwisko, telefon, imiona, pesel. Następnie nauczyciel przeprowadza
pogadankę zadając uczniom pytania, np. Dlaczego należy chronić swoje dane osobowe?, Po
co ktoś kradnie czyjąś tożsamość?, Czy dane raz wprowadzone do Internetu znikają? Itd.
Uczniowie dowiadują się również co to są dane wrażliwe. Podsumowaniem zajęć jest
ułożenie z rozsypanki wyrazowej zdań na temat ochrony danych osobowych.
Prowadząca zajęcia
Tamara Sawicka
Klasa IV a
17.03.2017. - Lekcja wychowawcza
Temat: „To ja decyduję o tym, kto mnie zna”
Na początku lekcji uczniowie zastanawiali się przez chwilę i notowali na kartkach, kto może
ich znać. Następnie prowadzona była dyskusja na powyższy temat. Na zakończenie lekcji
chętni uczniowie odegrali scenkę.
Grażyna Lubczyk – wych. klasy
Klasa: IIc

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Ilość uczniów: 14
Temat zrealizowany: "Moje dane-moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe".
Dzieci z zaciekawieniem i entuzjazmem brały udział w zajęciach. Po oglądnięciu prezentacji
"Kto chce naszych danych" zadawały mnóstwo pytań, w wyniku czego wywiązała się aktywna
dyskusja, podczas której każdy chciał podać jakiś przykład wykorzystania danych osobowych
ze swojego życia. Po zakończeniu dyskusji i wymiany poglądów na temat realizowanego
tematu, dzieci - w podziale na grupy- rozwiązywały różne zadania i opracowywały karty
pracy. Lekcja okazała się wspaniałym podsumowaniem wiedzy, którą już posiadają oraz
poznaniu ciekawostek, których dotąd nie znali.

Wychowawca: Patrycja Sitnik
Klasa: VI a
Przedmiot: lekcja wychowawcza
Ilość uczniów: 19
Temat zrealizowany: Nie ujawniajmy swoich danych - zapewnijmy sobie bezpieczeństwo w
internecie.
Cel ogólny zajęć: uświadomienie uczniom zagrożeń czyhających w wirtualnym świecie,
ochrona danych osobowych, promocja bezpiecznego, efektywnego i kulturalnego
korzystania z Internetu
Metody pracy: aktywizująca, ćwiczeniowa, praktycznego działania, pogadanka
Formy pracy: zbiorowa i grupowa
wychowawca: Brygida Cyron
Klasy: I a, II b, c, III a, IV a, b, V a, b, VI a, b
Przedmiot: zajęcia komputerowe
W ramach realizacji projektu „Twoje dane Twoja sprawa”
w naszej szkole
przeprowadzona została kampania informacyjno - szkoleniowa zwracająca uwagę na rolę
każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
Podczas zajęć szczególnie podkreślony został potencjał internetu, który dzieci mogą
wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę

twórczej rozrywki. Przeprowadzono kursy w formie e-learningu dla uczniów klas IV, V, VI.
Wychowawcy przeprowadzili na godzinach wychowawczych lekcje według scenariuszy
GIODO. Rozwieszono w szkole plakaty i informacje promujące bezpieczeństwo w sieci. Klasy
starsze przygotowały animacje w Scratch promujące bezpieczne zachowania w Internecie.
Realizując program poszerzono wiedzę uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w
tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
Grażyna Kaletka

