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„DIGIT” – „Zwiększenie kompetencji do odpowiedzialnego korzystania z tożsamości online” 

jest europejskim projektem dofinansowanym ze środków programu Erasmus+ KA2 

„Partnerstwa strategiczne” koordynowanym przez polską firmę INnCREASE. Partnerzy 

projektu pochodzą z siedmiu różnych krajów: Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, 

Grecji, Włoch i Słowenii. Projekt zaplanowany jest na dwa lata (2017-2019) i ma na celu 

zwiększenie kompetencji cyfrowych w zakresie odpowiedzialnego korzystania 

z tożsamości online. W ramach tego projektu konsorcjum zbada wpływ cyfrowej 

tożsamości na dorosłych oraz wypracuje zestaw niezbędnych narzędzi edukacyjnych 

i pomocniczych dla dorosłych nauczycieli i nauczycielek.  

 

Projekt ten jest inicjatywą mającą na celu podniesienie świadomości obywateli Europy 

w zakresie ich odpowiedzialności jako użytkowników cyfrowych oraz poprawy ich 

kompetencji oraz umiejętności w zakresie tożsamości cyfrowej, zagrożeń związanych 

z danymi w cyberprzestrzeni oraz wizerunku publicznego i niektórych aspektów 

cyberprzemocy oraz mowy nienawiści. "DIGIT" narodził się z troski związanej z aktualnymi 

wyzwaniami stojącymi przed naszym społeczeństwem w zakresie umiejętności cyfrowych. 

Badania wykazują, że 44% ludności UE ma niskie lub zerowe (19%) umiejętności cyfrowe, 

mimo iż tempo zmian technologicznych i cyfrowych ma głęboki wpływ na gospodarkę 

i społeczeństwo. Dodatkowo, badania pokazują, że "brak niezbędnych kompetencji  

do skutecznego uczestnictwa w społeczeństwie [...] zwiększa ryzyko bezrobocia, ubóstwa  

i wykluczenia społecznego.” 

 

Mając na uwadze powyższe aspekty, partnerzy DIGIT uważają, że: 

 

 Obecnie umiejętności cyfrowe w Europie są tak ważne jak umiejętność czytania, 

pisania i liczenia; w związku z tym konieczne jest zwiększenie cyfrowych kompetencji osób 

dorosłych tak, aby mogły one wykorzystać swój potencjał i poczuć się pełniej włączone w 

życie społeczne. Koncepcje "wirtualnego obywatelstwa i tożsamości" stanowią coraz 

większe wyzwanie dla społeczeństwa i osób prywatnych, które powinny być informowane 

o tym, jak ich tożsamość oraz cyfrowy ślad można śledzić w Internecie. 

 

 Istnieje pilna potrzeba podniesienia świadomości na temat koncepcji "cyfrowego śladu". 

Partnerstwo projektu DIGIT określa cyfrowy ślad jako osobisty ślad online lub ślad danych, 

Wierzymy, że… 

http://inncrease.eu/
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Wskazówki dla dorosłych użytkowników 

który powstaje podczas korzystania z Internetu, przy czym może być pasywnym cyfrowym 

śladem (niezamierzonym) lub aktywnym cyfrowym śladem (celowym). Ogólny  

brak świadomości konsekwencji, jakie ślad cyfrowy ma dla poszczególnych osób oraz 

niedoszacowanie jego wpływu na nasze codzienne życie wymaga natychmiastowego 

działania w celu zminimalizowania narastających obaw z nim związanych.  

 

 Umiejętności cyfrowe rozumiane są jako "zdolności jednostki do znajdowania, 

oceniania, wytwarzania i przekazywania jasnych informacji poprzez pisanie i inne formy 

komunikacji na różnych platformach cyfrowych". Uważamy, że powinien to być jeden z 

głównych celów edukacyjnych dla naszego społeczeństwa oraz że brak publicznego 

systemu edukacji zajmującego się takimi zagadnieniami jest bezpośrednim dowodem na 

to, iż wszystkie programy edukacyjne UE powinny uwzględniać tę kwestię, jeżeli celem 

działań edukacyjnych ma być skuteczne podnoszenie poziomu świadomości obywateli w 

tym zakresie. 

 

 Wreszcie, biorąc pod uwagę złożoność tematu oraz fakt, że zagadnienie to w 

różnych krajach i kulturach wygląda inaczej, istnieje potrzeba stworzenia i uruchomienia 

jeszcze większej liczby projektów zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i 

transgranicznym w tym obszarze.  

 

Cyfrowy ślad to zapis lub ślad pozostawiony przez nas w trakcie różnych czynności 

wykonywanych online, takich jak interakcje w mediach społecznościowych, informacje 

na twojej prywatnej stronie internetowej, historia przeglądania, subskrypcje online, 

wszelkie galerie zdjęć oraz filmy udostępniane przez ciebie - wszystko, co można 

prześledzić jako twoje działania w Internecie. 

 

W tej sekcji znajdziesz przydatne wskazówki, które pomogą ci zrozumieć pojęcie śladu 

cyfrowego i tego, jakie działania możesz podjąć, aby stać się odpowiedzialnym 

cyfrowym obywatelem. 

 

CYFROWY ŚLAD: czy myślisz o nim, kiedy jesteś online? 

 Im więcej czasu spędzasz online, tym bardziej twój cyfrowy ślad się powiększa. 

 Przed opublikowaniem czegokolwiek online zadaj sobie pytanie: jaki przekaz 

wysyłam do publicznej wiadomości?  
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 Czy zawsze zwracasz uwagę na opcje prywatności podczas zakładania nowego 

konta? 

 Sprawdź jakie informacje o sobie możesz znaleźć w Internecie wyszukując siebie w 

Google. 

 

Zarządzanie kontami osobistymi i wizerunkiem 

 Dzięki kontom online możesz wykonywać wiele działań, np. wysyłanie  

i odbieranie wiadomości e-mail, zakupy online, kontaktowanie się ze swoimi 

przyjaciółmi. 

 Sprawdzaj i regularnie weryfikuj ustawienia prywatności na swoich kontach. Czy 

znasz wszystkich swoich internetowych „znajomych” osobiście? Co chcesz, żeby 

wiedzieli o tobie?  

 Przeczytaj zasady i warunki subskrybowania różnych kanałów i stron, dzięki czemu 

będziesz mógł zobaczyć, co mogą rejestrować osoby trzecie jeśli chodzi  

o twoje dane osobowe. 

 Ogranicz liczbę kont e-mail i usuń te, z których już nie korzystasz..., na przykład czy 

nadal używasz MySpace? Jeśli nie, usuń konto! Zawsze sprawdzaj najnowsze 

regulacje dotyczące danych i politykę prywatności! 

 Dla operacji finansowych, które wykonujesz online, np. za pośrednictwem twojego 

banku lub zakupy online, ustaw opcje kontroli np. wiadomości błyskawiczne 

podczas przesyłania pieniędzy lub ustawienia zaawansowanego uwierzytelniania. 

 Nie udostępniaj wszystkich swoich danych osobowych, gdy nie jest to konieczne 

np. adres, PESEL, NIP, szczegóły z życia prywatnego itp. 

 

Bądź bezpieczny online i chroń swój komputer 

 Bądź sprytny! Istnieje kilka sztuczek, które możesz zastosować, aby korzystać  

z Internetu w bezpieczny sposób. 

 Używaj połączeń internetowych, którym możesz zaufać - szczególnie, gdy 

korzystasz z Wi-Fi. 

 Często zmieniaj hasła i nie używaj tego samego do wszystkich swoich kont. 

 Ustawiając hasło używaj długich słów z cyframi i symbolami, a jeśli masz kłopoty 

z zapamiętywaniem ich, zawsze możesz użyć oprogramowania do bezpiecznego 

przechowywania haseł.  
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 Potraktuj oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie jako inwestycję,  

która może pomóc chronić twój komputer. Istnieje wiele możliwości, w tym 

darmowe lub bardzo tanie.  

 Bądź na bieżąco z najnowszymi przypadkami hakerskimi, w szczególności tymi, 

które dotyczą dużych usługodawców i operatorów, aby mieć świadomość 

potencjalnych naruszeń twoich danych (takich jak ostatnie naruszenia Facebooka i 

Twittera!) 

 

Bądź odpowiedzialnym cyfrowym obywatelem  

 Twoje zachowanie online jest tak samo ważne jak to publiczne. Bądź 

odpowiedzialnym obywatelem zarówno w trybie online, jak i offline. 

 Kiedy piszesz coś, pomyśl o tym: czy kogoś obrażam? Czy są inne sposoby 

wyrażenia mojej opinii? Kieruj się takimi samymi zasadami etycznymi jak  

w relacjach offline.  

 Zamieszczając zdjęcie zastanów się nad tym! Czy to jest właściwe? Czy to może 

zaszkodzić mi, mojej reputacji, a może komuś innemu? 

 Kiedy coś udostępniasz, spróbuj zweryfikować źródło informacji, ponieważ 

zdarzają się fake newsy (z ang. „fałszywe wiadomości” – nieprawdziwe informacje, 

często mające na celu wywołanie sensacji). 

 Zrozum, że kiedy wysyłasz coś online, może to pozostać w Internecie na zawsze. 

 

Bądź świadom efektów ubocznych nadużywania Internetu 

 Nadużywanie Internetu wpływa na aspekty psychologiczne i fizyczne, które mogą 

prowadzić do takich problemów jak uzależnienie, izolacja czy nomofobia 

(przesadne, uzależniające przywiązanie do smartfonu) itp. 

 Zwracaj uwagę na cyberprzemoc, ponieważ może ona dotknąć ciebie lub twoich 

bliskich. 

 Zrównoważ czas spędzany w Internecie, zwłaszcza jeśli masz dzieci, abyś mógł być 

dla nich dobrym przykładem. 

 Bądź świadom symptomów uzależnienia od sieci, abyś mógł je zrozumieć  

i zadziałać, kiedy ty lub ktoś z twojego otoczenia będzie potrzebował pomocy. 

 Pamiętaj, że informacje i reklamy wyświetlane w Internecie w mediach 

społecznościowych są wyświetlane zgodnie z nawykami online, zatem nie mają one 

charakteru czysto informacyjnego i mogą wzbudzić poczucie, że żyjesz w bańce. 
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Dydaktyczne i pedagogiczne 
wskazówki dla edukatorów  

 

Poniższe wytyczne dydaktyczne i pedagogiczne są przeznaczone dla nauczycieli i 

nauczycielek, trenerów i trenerek oraz innych specjalistów i specjalistek, którzy już 

pracują lub chcieliby rozpocząć prowadzenie warsztatów, szkoleń i innych działań 

edukacyjnych dla dorosłych w zakresie cyfrowego śladu. Mogą być one również 

używane przez osoby, które nie mają doświadczenia we wdrażaniu zajęć 

dydaktycznych dotyczących śladu cyfrowego, ale są zainteresowane tematem 

z powodów osobistych, zawodowych lub prowadzą działalność dydaktyczną w 

innych obszarach (np. języki, IT) i chciałyby w nią włączyć treści dotyczące 

bezpieczeństwa cyfrowego.  

Wytyczne odnoszą się do czterech różnych obszarów tematycznych i obejmują 

zestaw sugerowanych tematów do dyskusji, celów dydaktycznych i zamierzonych 

wyników, przykładów ćwiczeń i zadań. Niniejsze wytyczne nie mają charakteru 

nakazowego, ale mają służyć jako pomocne narzędzie podczas projektowania i 

prowadzenia warsztatów poświęconych różnym aspektom cyfrowego śladu. 

Wymienione przykłady zajęć i metod nauczania w ramach poszczególnych 

jednostek można dostosować do konkretnych zajęć dydaktycznych, a także do 

potrzeb grupy docelowej. Powinny one stanowić inspirację do dalszych działań lub 

po prostu być pomocne w odpowiednim zarządzaniu czasem przez edukatora. 

Wytyczne te mogą być użyte w edukacji bezpośredniej (twarzą w twarz), jednak 

zachęca się nauczycieli także do zapewniania uczniom i uczennicom dodatkowych 

zajęć, ćwiczeń lub zadań domowych, jeśli uznają to za stosowne. Nauczyciele 

powinni również mieć świadomość, że czas oszacowany dla każdego 

sugerowanego działania może się różnić w zależności od grupy uczestników i 

stopnia ich zaawansowania.  

Każdy obszar tematyczny jest odrębny i zaleca się rozpocząć zadania z nim 

związane po 10-15 minutach wstępnych ćwiczeń, aby krótko przedstawić tło 

projektu, stworzyć pozytywną atmosferę i zaangażować uczestników i uczestniczki. 

Zdecydowanie zalecane i ważne jest to, aby omówić oczekiwania uczestników na 

początku warsztatów, aby zdać sobie (i im) sprawę z ich początkowej wiedzy. 

Pomocne może być motywowanie ich i angażowanie się w aktywny proces 

zdobywania wiedzy. 
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Wprowadzenie do DIGIT 

ILOŚĆ CZASU 10-15 minut 

ĆWICZENIE 1:  

o DIGIT 

Wyjaśnij, w jaki sposób został opracowany kurs oraz 

główne idee projektu DIGIT. Pokaż uczestnikom, jak 

uzyskać dostęp do strony internetowej DIGIT i 

wszystkich innych opracowanych materiałów. 

ĆWICZENIE 2: 

“lodołamacz” 

Rozpocznij dyskusję i "burzę mózgów" z uczestnikami, 

aby sprawdzić ich wiedzę na temat śladu cyfrowego. 

Możesz użyć następujących pytań jako zagadnień do 

dyskusji: 
 

o Czy kiedykolwiek byłeś zaskoczony tym, że Gmail lub 

Facebook znają pewne fakty na twój temat? 

o Czy zdajesz sobie sprawę, że telefony komórkowe lub 

strony internetowe czasem znają twoją lokalizację, 

nawet jeśli ich o tym nie poinformujesz? 

o Czy widzisz reklamy dotyczące tego, co cię interesuje? 

Czy różnią się one od reklam, które widzą np. twoje 

dzieci / rodzice / znajomi? 

ĆWICZENIE 3:  

podsumowanie 

Poproś uczestników, aby zastanowili się nad swoimi 

oczekiwaniami dotyczącymi warsztatu i zweryfikowali je 

na końcu spotkania. Mogą zapisać je na karteczkach 

samoprzylepnych, aby można je było umieścić w 

widocznym dla wszystkich miejscu. 

 

https://digitproject.eu/wp/
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Temat 1: 

Zarządzanie kontem osobistym 

i wizerunkiem w Internecie 

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI 

Ilość czasu 2-3 godzin 

Grupa  

docelowa 
Dorośli uczestnicy i uczestniczki 

Cele 

o Uświadomienie uczestnikom istnienia różnych rodzajów 

kont internetowych, z których korzystają 

o Uświadomienie uczestnikom ich nawyków online 

o Przekazanie uczestnikom wiedzy o tym, jak sprawdzać 

i dostosowywać ustawienia prywatności, zwłaszcza 

na swoich kontach w mediach społecznościowych 

o Omówienie przykładów nadużyć na kontach 

społecznościowych 

o Pokazanie uczestnikom jak bezpiecznie kupować  

i dokonywać rezerwacji online 

o Zapoznanie uczestników z najpopularniejszymi 

platformami zakupowymi i metodami płatności (np. eBay, 

Amazon, PayPal) oraz pokazanie różnic między nimi 

o Przedstawienie uczestnikom zasad działania bankowości 

internetowej, banków wirtualnych oraz cyfrowych 

systemów certyfikacji i uwierzytelniania oraz ich zalet i 

wad. 

o Zapoznanie uczestników ze znaczeniem OIM (Online 

Image Management). 
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Wielkość 

grupy 
5-15 osób (rekomendowane: 10) 

Kompetencje 

edukatora 

o Tworzenie i zarządzanie jedną lub wieloma cyfrowymi 

tożsamościami 

o Chronienie własnej reputacji w Internecie  

o Obsługa danych, które są produkowane za pomocą wielu 

narzędzi cyfrowych, środowisk i usług 

o Udostępnianie danych, informacji i treści cyfrowych innym 

za pośrednictwem odpowiednich technologii cyfrowych 

o Regularne użytkowanie mediów społecznościowych 

Główne 

zagadnienia 

o Konta osobiste 

o Portale społecznościowe 

o Zakupy online i bankowość 

o Prawa użytkownika 

o GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft 

o Zarządzanie wizerunkiem online - Online Image 

Management (OIM) 

 

Założenia i przebieg warszatu 

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI 

Efekty naucza-

nia 

Uczestnicy i uczestniczki: 

o Znają różne rodzaje kont internetowych, z których 

korzystają 

o Są świadomi swoich nawyków online 
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o Wiedzą jak znaleźć i dostosować swoje ustawienia 

prywatności 

o Znają negatywne konsekwencje nadużyć w mediach 

społecznościowych lub kontach e-mail  

o Rozumieją znaczenie OIM (Online Image Management) 

o Znają wady i zalety bankowości internetowej i zakupów 

online 

o Wiedzą jak bezpiecznie robić zakupy i rezerwacje online 

o Znają powszechnie stosowane platformy zakupowe 

o Wiedzą jak działają bankowość internetowa i banki 

wirtualne oraz czym są cyfrowe systemy certyfikacji i 

uwierzytelniania 

Wprowadzenie  

i wyjaśnienie 

zagadnień 

 

Szacowany czas wstępnej fazy to 10-30 minut w zależności 

od tego, jaka jest początkowa wiedza uczestników. 

 

Po upewnieniu się, że oczekiwania i cele wszystkich uczestników 

są spójne z twoimi celami jako edukatora, zacznij od 

wprowadzenia do tematu. Ważnym aspektem na tym etapie jest 

wprowadzenie terminologii, której będziesz używać w czasie zajęć: 

zebranie wszystkich terminów i pojęć, które mogą być dla 

uczestników nowe i omówienie ich. Ważne jest również, aby 

wręczyć uczestnikom spis tematów, które zamierzasz 

zaprezentować i podkreślić znaczenie jakie mają one w ich życiu. 

 

Rozpocznij od testu wiedzy wstępnej: sprawdź, jakie pojęcia  

i terminy uczestnicy już znają. Następnie omówcie wyniki 

na forum lub zaproponuj ocenę testu uczestnikom w parach. 

 

Sugerowane ćwiczenia praktyczne: 

 

a) Praca w parach lub grupach: (≈10 minut) Podziel grupę  
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na pary lub grupy trzyosobowe i przydziel im zestaw 

zagadnień. Poproś każdą grupę o zapisanie definicji dla 

każdego terminu. Następnie poproś ich o przeczytanie 

samych definicji na głos tak, aby inne grupy musiały odgadnąć 

dany termin. 

 

b) Praca nad definicjami: (≈10 minut) Podaj nieprawidłowe lub 

częściowo niepoprawne definicje słownictwa, które uważasz 

za najtrudniejsze. Niech uczestnicy porozmawiają w małych 

grupach lub na forum o tym, dlaczego definicje te są 

nieprawidłowe i jak je zmienić. 

 

Przykłady: 

Certyfikat cyfrowy to "hasło" umożliwiające bezpieczną wymianę 

danych przez Internet przy użyciu infrastruktury kluczy 

publicznych (PKI). Certyfikat cyfrowy jest również znany jako 

certyfikat klucza publicznego lub certyfikat tożsamości. 

 

Powyższa definicja nie jest wystarczająco precyzyjna. 

Poprawna definicja to: Certyfikat cyfrowy to elektroniczne 

"hasło", które pozwala osobie i organizacji na bezpieczną 

wymianę danych przez Internet przy użyciu infrastruktury 

kluczy publicznych (PKI). Certyfikat cyfrowy jest również 

znany jako certyfikat klucza publicznego lub certyfikat 

tożsamości. 

 

Pasywny cyfrowy ślad to ślad danych, który inni ludzie publikują 

na Twój temat. 

 

Prawidłowa definicja: Pasywny cyfrowy ślad powstaje, gdy 

dane są zbierane bez wiedzy właściciela (zwane również 

wyczerpaniem danych), podczas gdy aktywne cyfrowe ślady 

są tworzone, gdy dane osobowe są celowo generowane przez 
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użytkownika w celu udostępnienia informacji o sobie za 

pomocą strony internetowej lub mediów społecznościowych. 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint 

 

Zarządzanie tożsamością online (Online Identity Management - 

OIM) to zestaw metod tworzenia profilu danej osoby w sieciach 

społecznościowych takich jak Facebook, Instagram lub Snapchat. 

 

Poprawna definicja: Zarządzanie tożsamością online (Online 

Identity Management - OIM) to zestaw metod do tworzenia 

wyróżniającej się obecności internetowej danej osoby. 

 

a) Burza mózgów: (≈15 minut) 

Uczestnicy przypominają sobie i zapisują wszystkie 

internetowe konta osobiste, z których korzystają. Zadbaj o 

otwarty charakter dyskusji/burzy mózgów, aby rozpocząć 

pracę nad tematem. Niektóre sugerowane pytania to: 

- Jak często sprawdzasz ustawienia prywatności różnych 

kont? Czy kiedykolwiek je dostosowujesz? 

- Ile kont w mediach społecznościowych posiadasz? Jakie 

informacje na Twoim koncie w mediach społecznościowych 

udostępniasz publicznie? 

- Jak myślisz, dlaczego świadomość dotycząca śladu 

cyfrowego jest w naszych czasach ważna? 

 

b) Film wprowadzający (≈15 minut) 

- Uczestnicy oglądają wideo o korzystaniu z mediów 

społecznościowych przez nastolatków (rozmowa TEDx z 

Simonem Sinkiem) 

https://www.youtube.com/watch?v=SnweVUXEuEQ 

- Skorzystaj z filmu wideo lub krótkiego klipu, aby przedstawić 

temat: wybierz przykład wpływowych osób lub youtuberów, 

aby zaangażować uczestników w dyskusję na temat tego, w 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_footprint
https://www.youtube.com/watch?v=SnweVUXEuEQ
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jaki sposób nasza prywatność jest udostępniana online i jakie 

są tego konsekwencje (przykładowy film wideo). 

c) Krótki wykład (≈15 minut) 

Przedstaw krótki wykład wprowadzając kilka interesujących 

(statystycznych) faktów, aby rzucić wyzwanie 

dotychczasowemu sposobowi myślenia uczestników 

(https://tiny.pl/tmb54) 

 

d) Krótka sesja pytań i odpowiedzi (≈10 minut) 

Zadaj kilka wstępnych pytań, aby uczestnicy zaczęli 

zastanawiać się nad tematem, który chcesz omówić dalej: 

- Czy korzystasz z bankowości internetowej? 

- Jaką formę zakupów preferujesz: internetową czy tradycyjną 

i dlaczego? 

- Czy uważasz, że bankowość internetowa/zakupy online 

czynią nasze życie lepszym? 

- Czy wiesz, co oznacza skrót OIM? 

- Czy kiedykolwiek czytałaś/eś Prawa Użytkownika? 

 

e) Quiz (≈15 minut) 

Zaprezentuj krótki quiz wprowadzający w temat nawyków 

online (dostosuj quiz, który był używany w grupach 

fokusowych). 

Przebieg 

i zastosowanie 

W tej części uczestnicy i uczestniczki rozwijają i budują swoją 

wiedzę na dany temat. Szacowany czas to 30-45 minut. 

Teraz uczestnicy skorzystają ze wcześniejszych doświadczeń  

i informacji zebranych w fazie eksploracji, aby zdobyć nową 

wiedzę i zastosować ją w praktyce. Ważne jest angażowanie ich 

w dyskusje grupowe i zachęcanie do dzielenia się pomysłami. 

Edukatorzy powinni zachęcać uczestników do współpracy, aby jak 

najlepiej wykorzystać potencjał każdej osoby oraz by pokazać 

uczącym się jak identyfikować problemy dotyczące tego tematu 

https://www.youtube.com/watch?v=5ByVaZ0rg8U&list=PLK3yPgVWaaEpAKJehbOGzMZPn90j-u4n8&index=23
https://tiny.pl/tmb54
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w różnych kontekstach (w pracy, w życiu osobistym, w 

środowisku edukacyjnym) i w różnego rodzaju grupach (młodzież, 

dorośli, seniorzy, itp.). W trakcie tego procesu uczestnicy 

zapoznają się i/lub zasugerują możliwe rozwiązania 

przedstawionych wyzwań. 

 

Sugerowane ćwiczenia praktyczne: 

a) Dyskusja grupowa: (≈15 minut) Porusz temat naszej 

prawdziwej i internetowej tożsamości. Zadaj uczestnikom 

zestaw pytań: 

- Czym jest tożsamość? W jakim stopniu jest ona dla nas 

ważna? 

- Czy prawdziwa tożsamość i tożsamość online to jedno i to 

samo? 

- Czy zdarza nam się kłamać kiedy jesteśmy online? 

- Czy zachowujemy się tak samo czy inaczej korzystając z 

poszczególnych typów kont w mediach społecznościowych? 

 

b) Prezentacje grupowe: (≈20 minut) Podziel uczestników na 

pary lub małe grupy i daj każdej z nich zadanie badawcze: 

badanie online na temat bliskiego przyjaciela lub ich członka 

rodziny. Poproś ich o przygotowanie krótkiej prezentacji przy 

użyciu PowerPoint, Prezi lub podobnych pomocy wizualnych, 

aby mogli zaprezentować jak wiele informacji udało im się 

znaleźć w Internecie na temat życia prywatnego ich bliskich. 

Po prezentacji zaproś uczestników do debaty/dyskusji na 

poruszony temat i o tym, jak można temu zapobiec. 

 

c) Debata za i przeciw: (≈20 minut) Podziel grupę na dwie 

części i daj im do wypełnienia wykres z zaletami i wadami 

różnych stwierdzeń dotyczących Internetu (np. robię zakupy 

spożywcze online, zawsze płacę kartą kredytową, płacę 

telefonem, itp.) Następnie zaproponuj uczestnikom 
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podzielenie się swoimi opiniami i zachęć ich do 

debaty/dyskusji na ten temat. 

 

d) Zaprezentuj uczestnikom różne studia przypadków (≈20 

minut) dotyczące kradzieży tożsamości, biorąc przykłady  

z Internetu (z twojego kraju lub zagranicy (np. 

https://nordvpn.com/blog/identity-theft-case-studies/). 

Omów możliwe przyczyny kradzieży tożsamości, 

konsekwencje i możliwe rozwiązania, zachęć uczestników do 

przypomnienia sobie podobnej sytuacji w ich środowisku lub 

kraju, a następnie do podzielenia się swoją opinią lub 

doświadczeniem na forum. 

 

e) Poproś uczestników o spisanie wszystkich swoich 

codziennych czynności przeprowadzanych przez Internet: (≈15 

minut) Następnie poproś ich o wskazanie tych czynności, 

które mogą wykonywać bez Internetu i te, które bez niego 

byłyby niemożliwe. Rozpocznij debatę na temat tego, czy 

wykonywanie tak wielu czynności za pomocą Internetu to 

świadomy i korzystny wybór w naszych codziennych 

działaniach. 

 

f) Praca w grupach: (≈20 minut) Podziel uczestników na pary 

lub małe grupy. Zadaniem każdej z grup jest wybór platformy 

internetowej lub sieci społecznościowej (Facebook, Gmail, 

Drive, Instagram, Dropbox, itp.), przejrzenie warunków 

korzystania z nich i zapisanie wszystkich zdań, które są długie, 

skomplikowane, niejednoznaczne i trudne do zrozumienia. 

Zachęć uczestników do podzielenia się swoimi odkryciami. 

Rozpocznij debatę o tym, jak użytkownicy powinni być 

informowani o zasadach i warunkach. 

Podsumowanie To jest ostatnia, podsumowująca część zajęć. Szacowany czas to 

https://nordvpn.com/blog/identity-theft-case-studies/
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10-20 minut. 

Przez ostatnie 10-20 minut sesji podsumuj kwestie omawiane w 

czasie zajęć i odnieś się do pozostałych treści i materiałów 

edukacyjnych. To jest również czas, aby uczestnicy podzielili się 

swoimi wrażeniami i udzielili informacji zwrotnej. Zachęć ich do 

tego by zadawali pytania lub wyrażali swoje wątpliwości 

dotyczące kwestii, które nadal nie są dla nich jasne. 

 

Sugerowane ćwiczenia: 

a) Autorefleksja (≈15 minut) 

Poproś uczniów, aby po spotkaniu spróbowali zmodyfikować 

swoje zachowania online. Zachęć ich do podzielenia się 

swoimi pomysłami jak mogliby tego dokonać. 

 

b) Quiz (≈30 minut) 

Użyj narzędzia online (takiego jak www.kahoot.com), aby 

sprawdzić wiedzę i poziom zrozumienia przez uczestników 

głównych pojęć, które omawialiście. Sprawdź czy wszystkie 

pojęcia i terminy zostały przez uczestników zrozumiane. 

Możesz rozdać im kwestionariusz z takimi zadaniami jak 

definiowanie szczegółowego słownictwa, pytania „tak/nie” lub 

pytania wielokrotnego wyboru. Sprawdź wyniki testu na 

forum lub poproś uczestników o wzajemną ocenę testu. 

 

c) Grupowe podsumowanie (≈15 minut) 

Jako ostatnią czynność zachęć grupę do opracowania 

"dziesięciu najważniejszych zasad bezpiecznego zarządzania 

osobistymi kontami online". Zacznij burzę mózgów i zawęźcie 

wspólnie wspomniane zasady do listy 5 podstawowych 

rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy zarządzaniu 

kontami online. 

 

http://www.kahoot.com/
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Temat 2: 

Bądź bezpieczny online i chroń swoje 

urządzenie  

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI 

Ilość czasu 2-3 godziny 

Grupa  

docelowa 
Dorośli uczestnicy i uczestniczki 

Cele 

o Wytłumaczenie pojęć związanych z bezpieczeństwem 

cyfrowym 

o Zapoznanie uczestników z różnymi obliczami 

bezpieczeństwa komputerowego oraz bezpieczeństwa 

cyfrowego 

o Podniesienie świadomości na temat zjawiska inżynierii 

społecznej wyjaśniającego różne zagrożenia, takie jak: 

wyłudzanie informacji (vishing i phishing), oszustwa itp.  

Wielkość 

grupy 
5-15 osób (rekomendowane: 10) 

Kompetencje 

edukatora 

Edukatorzy: 

o Znają takie pojęcia jak bezpieczeństwo komputerowe czy 

bezpieczeństwo cyfrowe 

o Umieją nawiązać kontakt z władzami lub ekspertami  

w dziedzinie bezpieczeństwa online i inżynierii społecznej 
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Glówne 

tematy 

i zagadnienia 

Ogólne ramy dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego 

i bezpieczeństwa komputera: 

o Kwestie dotyczące prywatności na kontach online 

(szyfrowanie, kryptografia i anonimowość) 

o Pliki cookie i spam 

o Wirusy i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa komputera 

o Oprogramowanie zabezpieczające Internet, firewall, 

pojęcie inżynierii społecznej i zagrożenia (prywatność, 

szyfrowanie, kryptografia i anonimowość) 

 

Założenia i przebieg warsztatu 

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI 

Efekty 

nauczania 

Uczestnicy: 

o Mają wiedzę na temat różnic między bezpieczeństwem 

komputerów, bezpieczeństwem IT i 

cyberbezpieczeństwem. 

o Zdają sobie sprawę z różnych implikacji problemów 

związanych z prywatnością 

o Mogą decydować o plikach cookie lub wykrywać 

zagrożenia związane ze spamem 

o Są w stanie bronić się przed wirusami i innymi 

zagrożeniami bezpieczeństwa komputera 

o Są w stanie wybrać najlepsze oprogramowanie 

zabezpieczające Internet zależnie od swoich potrzeb 

o Mają wiedzę o inżynierii społecznej 

o Są w stanie rozpoznać zagrożenia internetowe i mogą 

chronić przed nimi siebie i swoje urządzenie 
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Wprowadzenie  

i wyjaśnienie 

zagadnień 

 

Szacowany czas wstępnej fazy to 10-30 minut, w zależności od 

tego, jaka jest początkowa wiedza uczestników na 

przedstawiony temat. 

 

Wprowadzenie 

Ocena własnej wiedzy: zadaj uczestnikom wstępne pytania 

takie jak: 

- Czy kiedykolwiek słyszałeś o cyberbezpieczeństwie? 

- Czy zabezpieczasz swój komputer przed zagrożeniami?  

W jaki sposób? 

- Czy kiedykolwiek miałeś komputer zainfekowany wirusem? 

Zbierz odpowiedzi uczestników na kartkach papieru lub na 

flipcharcie, aby zachować je do końca spotkania. 

  

Aktywizacja uczestników 

Użyj wybranych filmów z listy, aby wprowadzić nowe 

pojęcia i ich definicje - takie jak cyberbezpieczeństwo  

czy inżynieria społeczna oraz zainicjować dyskusję w grupie. 

 

Ataki hakerów, cyberbezpieczeństwo, inżynieria społeczna: 

1.https://www.youtube.com/watch?v=hqKafI7Amd8&list=P

Lj6SU8VLWZ1ny4QdGKlFdhEXaQl7TPkgs 

2.https://www.youtube.com/watch?v=bPVaOlJ6ln0  

3.https://www.youtube.com/watch?v=sdpxddDzXfE  

4.https://www.youtube.com/watch?v=8PG8fbUgf-Y  

 

Analizowanie przypadków 

Podziel uczestników na małe grupy i rozdaj im przykłady 

zagadnień cyberbezpieczeństwa i zagrożeń bezpieczeństwa 

komputera. Jak na przykład: 

Vishing (możesz używać poniższych filmów) 

https://www.youtube.com/watch?v=lc7scxvKQOo) 

Spam: https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ  

https://www.youtube.com/watch?v=hqKafI7Amd8&list=PLj6SU8VLWZ1ny4QdGKlFdhEXaQl7TPkgs
https://www.youtube.com/watch?v=hqKafI7Amd8&list=PLj6SU8VLWZ1ny4QdGKlFdhEXaQl7TPkgs
https://www.youtube.com/watch?v=bPVaOlJ6ln0
https://www.youtube.com/watch?v=sdpxddDzXfE
https://www.youtube.com/watch?v=8PG8fbUgf-Y
https://www.youtube.com/watch?v=lc7scxvKQOo
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ


   
 

 19 

Oprogramowanie szantażujące: 

https://www.youtube.com/watch?v=96nIZUc7JVE  

Poproś uczestników o omówienie przedstawionych 

przypadków i zachęć do podzielenia się swoim 

doświadczeniem z podobnymi sytuacjami. 

 

Ocena wiedzy własnej 

Poproś uczestników aby udzielili odpowiedzi na pytania z 

kwestionariusza, który wypełniali na początku by 

samodzielnie ocenili swoje dotychczasowe przekonania i 

zachowania wobec omawianych tematów. 

Przebieg 

i zastosowanie 

Na tym etapie uczestnicy rozwijają i budują swoją wiedzę na 

powyższy temat. Szacowany czas to 30-45 minut. 

 

a) Zapoznaj uczestników z wiedzą na temat bezpieczeństwa 

komputerów, cyberbezpieczeństwa i inżynierii społecznej - 

możesz do tego użyć poniższej platformy, aby sprawić, by 

teoria była bardziej atrakcyjna (tylko EN: 

https://etl.enisa.europa.eu/#/) (czas: 20 minut) 

b) Zaproś eksperta lub ekspertkę z agencji ścigania lub 

sektora IT, aby porozmawiali z uczestnikami  

o konsekwencjach związanych z (nie)stosowaniem zasad 

bezpieczeństwa i wdrażaniem zmieniających się technologii 

(ryzyko związane ze wzrostem mobilnej informatyki, 

technologii chmury, outsourcingu, procesami zarządzania i 

praktykami) (czas: 30 minut) 

c) Razem z ekspertami przedstaw przypadki i przeanalizuj je 

podczas sesji dyskusyjnych z uczestnikami. Możesz poprosić 

także ekspertów o wiarygodne źródło informacji na temat 

różnych prawdziwych przypadków i sposobów w jaki 

zostały one rozwiązane. 

d) Odnieś się do strony internetowej ENISA, aby dowiedzieć 

https://www.youtube.com/watch?v=96nIZUc7JVE
https://etl.enisa.europa.eu/#/
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się więcej o tematach przedstawionych powyżej: 

https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-

europe/glossary/what-is-social-engineering; 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-

ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime;  

Znane przypadki zastosowania inżynierii społecznej: 

https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-

engineering-attacks/ 

e) Dyskusja z uczestnikami dzielenie się doświadczeniami 

między nimi (15 minut) 

Podsumowanie 

To jest ostatnia, podsumowująca część zajęć. Szacowany czas 

to 10-20 minut. Przez ostatnie 10-20 minut sesji podsumuj 

kwestie omawiane w czasie zajęć i odnieś się do pozostałych 

materiałów edukacyjnych. To jest również czas, aby uczestnicy i 

uczestniczki podzielili się swoimi wrażeniami i udzielili informacji 

zwrotnej. Zachęć ich do tego by zadawali pytania lub wyrażali 

swoje wątpliwości dotyczące problemów, które nadal nie są dla 

nich jasne. 

Sugerowane ćwiczenia praktyczne: 

 

a) Autorefleksja (≈15 minut) 

Poproś uczniów, aby po spotkaniu spróbowali zmodyfikować 

swoje zachowania online. Zachęć ich do podzielenia się 

swoimi pomysłami jak mogliby tego dokonać. 

 

b) Quiz (≈10 minut) 

Sprawdź czy wszystkie pojęcia i terminy zostały przez 

uczestników zrozumiane, rozdaj im test z ćwiczeniami takimi 

jak definiowanie słownictwa, pytania tak/nie lub pytania 

wielokrotnego wyboru. Sprawdź wyniki testu na forum lub 

poproś uczestników o ocenę testu u siebie nawzajem. 

 

https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/glossary/what-is-social-engineering
https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-europe/glossary/what-is-social-engineering
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/
https://gatefy.com/posts/7-real-and-famous-cases-social-engineering-attacks/
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Temat 3: 

Bądź odpowiedzialnym cyfrowym 

obywatelem 

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI 

Ilość czasu 2-3 godziny 

Grupa 

docelowa 
Dorośli uczestnicy i uczestniczki 

Cele 

o Lepsze zrozumienie koncepcji i zagadnień związanych  

z obywatelstwem cyfrowym 

o Omówienie skutków bycia obywatelem w cyfrowym 

świecie (wyzwania, zagrożenia, szanse) 

o Podnoszenie świadomości uczestników na temat 

cyfrowych wymiarów obywatelstwa (prawo, tożsamość, 

uczestnictwo w polityce, itp.) 

o Podnoszenie świadomości na temat innych pojawiających 

się problemów: fałszywe wiadomości, cyberprzemoc, 

wypowiedzi szerzące nienawiść, itp. 

o Zwiększenie wiedzy i dostępu uczestników do narzędzi i 

usług związanych z cyfrowym obywatelstwem (np. e-

administracja) w celu poznania krajowych lub regionalnych 

ram, ekosystemu (prawo i podmioty publiczne lub 

prywatne), które regulują ich prawa lub mogą udzielać 

porad 

o Jak zaangażować się w politykę online: różne formy, 
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kanały, różnice w uczestnictwie w trybie offline itp. 

Wielkość 

grupy 
5-15 osób (rekomendowane: 10) 

Kompetencje 

edukatora 

o Regularnie korzysta z mediów społecznościowych 

o Zna się na cyfrowych technologiach 

o Rozumie pojęcie, możliwości oraz zagrożenia związane  

z cyfrowym obywatelstwem 

Główne 

tematy  

i zagadnienia 

o Cyfrowe obywatelstwo 

o Cyfrowa wolność, prawo, prawa i obowiązki 

o Cyfrowa etykieta 

o E-demokracja / e-rząd: transformacja demokracji  

i kształtowanie polityki poprzez wykorzystanie technologii 

cyfrowych, która prowadzi do nowych form demokracji 

(na przykład płynna demokracja) 

o E-administracja: dostęp do procedur administracyjnych 

online i dokumentów poświadczających tożsamość oraz 

korzystanie z nich 

o Neutralność sieci  

o „Kółka wzajemnej adoracji” (ang. echo chambers) i bańka 

informacyjna 

 

Założenia i przebieg warsztatu 

OGÓLNE WSKAZÓWKI 

Efekty nauczania 

Uczestnicy: 

o Są świadomi znaczenia zagadnienia obywatelstwa 

cyfrowego, 

o Są świadomi swoich cyfrowych praw i obowiązków oraz 
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prawa, które ich chroni, 

o Rozumieją, czym jest cyfrowa etykieta, 

o Znają zagadnienia i możliwości związane  

z e-demokracją oraz cyfrowym współudziałem w 

tworzeniu polityki (np. Jaką inną aplikację wykorzystać 

do uczestnictwa w polityce, wydarzeniach 

organizowanych online, kampaniach), 

o Znają pojęcie nowych form demokracji (na przykład 

płynna demokracja), 

o Znają pojęcie "e-administracji", 

o Zdają sobie sprawę z dostępu i korzystania z 

internetowych procedur administracyjnych  

i dokumentów tożsamości, 

o Zdają sobie sprawę z kwestii "neutralności sieci", 

o Rozumieją pojęcia i problemy związane z "kółkami 

wzajemnej adoracji" (ang. echo chambers) i bańką 

informacyjną, 

o Są świadomi takich kwestii jak: fałszywe wiadomości 

(fake newsy), mowa nienawiści, cyberprzemoc oraz 

powiązanych z nimi praw. 

Wprowadzenie  

i wyjaśnienie  

zagadnień 

 

Szacowany czas wstępnej fazy to 20-30 minut, w zależności 

od tego, jaka jest początkowa wiedza uczestników na 

przedstawiony temat. 

 

Po upewnieniu się, że oczekiwania i cele wszystkich 

uczestników są spójne z twoimi celami jako edukatora, zacznij 

od wprowadzenia do tematu. Ważnym aspektem na tym 

etapie jest wprowadzenie terminologii, której będziesz używać 

w czasie zajęć: zebranie wszystkich terminów i pojęć, które 

mogą być dla uczestników nowe i omówienie ich. Ważne jest 

również, aby wręczyć uczestnikom spis tematów, które 
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zamierzasz zaprezentować i podkreślić znaczenie jakie mają 

one w ich życiu.  

 

Sugerowane ćwiczenia praktyczne:  

 

a) Pytania do uczestników (≈15 minut): ocena poziomu 

świadomości uczniów na temat: 

- Czym jest dla ciebie cyfrowe obywatelstwo? Co to znaczy 

być "cyfrowym obywatelem"? Definicja pojęć i ich zakres. 

- Czy publikujesz, komentujesz lub dzielisz się z innymi 

przemyśleniami dotyczącymi polityki w Internecie? 

 

b) Krótka prezentacja kontekstu i zagadnień przez edukatora 

(≈10 minut): Podaj statystyki/przedstaw ogólny kontekst 

oraz zostaw przestrzeń na zadawanie pytań i znajdowanie 

odpowiedzi. 

 

Rozwinięcie 

 

a) Ćwiczenia dotyczące dostępu do informacji/mediów, 

przetwarzania/analizy i wyszukiwania informacji (≈ 15 

minut): jak rozpoznać fałszywe wiadomości (fake newsy), z 

jakich źródeł najczęściej pochodzą, jaki mają wpływ na 

odbiorcę, konkretne przykłady.  

b) Ćwiczenie "łączenie/rozszerzanie/kwestionowanie"1 

(≈10 minut) 

 

Celem tego ćwiczenia jest zbadanie zależności między 

dotychczasową wiedzą uczestników i uczestniczek a 

                                                           
1 Inne materiały z zakresu “łączenia/rozszerzania/kwestionowania” – w języku angielskim 

(Connect/Extend/Challenge): 

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03d_Understa

ndingRoutines/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html 

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/03_ThinkingRoutines/03d_UnderstandingRoutines/ConnectExtendChallenge/ConnectExtend_Routine.html
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nowymi informacjami, które poznali w trakcie warsztatu. 

Odpowiedzi umożliwią moderatorowi dostosowanie 

szkolenia do potrzeb grupy. 

 

Łączenie W jaki sposób pomysły i informacje na 

temat cyfrowego obywatelstwa łączą się 

z tym, co już wiesz na ich temat? 

Rozszerzanie Czy temat cyfrowego obywatelstwa 

rozszerza twoje myślenie o nowe 

kierunki? 

Kwes-

tionowanie 

W jakim stopniu temat cyfrowego 

obywatelstwa jest dla ciebie na tyle 

trudny lub mylący, abyś mógł się w nim 

odnaleźć? 

Jakie masz pytania czy wątpliwości 

związane z tym tematem?  

 

a) Oglądanie filmiku i dyskusja (≈ 10-15 minut): w razie 

potrzeby znajdź inne materiały związane z tym tematem.   

  

Przykład (po angielsku): 

Lessons On Digital Citizenship From Charlie Brown | Mari-

alice Curran | TEDxYouth@BHS 

https://www.youtube.com/watch?v=JvDGGceA-0A  

13 minut 

Przebieg 

i zastosowanie 

Na tym etapie uczestnicy i uczestniczki rozwijają i budują 

swoją wiedzę na powyższy temat. Szacowany czas to 60-120 

minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=JvDGGceA-0A


   
 

 26 

 

Teraz kolej na uczestników - by wykorzystali swoje 

wcześniejsze doświadczenia i informacje zebrane w fazie 

eksploracji i zastosowali je w praktyce. Na tym etapie 

istotne jest angażowanie ich w dyskusje grupowe i 

dzielenie się pomysłami. Edukatorzy powinni zachęcać ich 

do współpracy, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał 

każdej osoby. Ważne jest także pokazanie uczestnikom jak 

poruszać się w tych zagadnieniach w różnych kontekstach 

(na studiach / w pracy, w życiu osobistym, w środowisku 

edukacyjnym) i w różnych grupach (młodzież, dorośli, 

osoby starsze, itp.). Ponadto należy zapoznać uczestników 

i/lub zasugerować im zestaw możliwych rozwiązań w 

przedstawionych sytuacjach.  

 

Sugerowane ćwiczenia praktyczne: 

 

a) Dyskusja w małych grupach (≈15 minut): jak cyfrowo 

angażować się w politykę i "przestrzenie" zaangażowania 

(platformy internetowe, media społecznościowe, blogi); jak 

korzystać z narzędzi (aplikacje, petycje, kampanie online, 

komunikacja, multimedia).  

 

b) Praca grupowa: rozdaj uczestnikom wydrukowany 

egzemplarz lub link do "Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE o ochronie danych (RODO)" 

(http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rodo-klauzula-

informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych) i 

poproś ich, aby przeczytali tekst klauzuli informacyjnej. 

Uczestnicy powinni sporządzić listę najważniejszych 

punktów zapisów. Można także wykorzystać inne oficjalne 

dokumenty na ten temat. 

c) Studium przypadku (≈10 minut) dotyczące tego,  

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
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jak Internet wpłynął na politykę i polityków. Wyszukaj  

i omów takie przykłady.  

d) Prezentacja przygotowana przez edukatora lub 

wyszukiwanie w sieci (≈ 15 minut) ustaw i zapisów 

prawnych, które dotyczą tematu warsztatu oraz organizacji, 

z którymi można się kontaktować w celu ochrony swoich 

praw. Sugerowane tematy: nawoływanie do nienawiści, 

europejskie przepisy i prawo (RODO, e-prywatność: 

przepisy dotyczące prywatności i komunikacji 

elektronicznej); rola dostawców usług internetowych i 

mediów społecznościowych. 

e) Stwórzcie kampanię na rzecz ochrony cyfrowych praw 

obywatelskich: poproś, aby uczestnicy podzielili się na małe 

grupy i utworzyli w nich projekt kampanii. Może ona 

dotyczyć nękania czy szerzenia nienawiści w Internecie itp. 

Edukatorzy mogą korzystać z internetowego narzędzia 

CANVA pomocnego w tworzeniu plakatu na potrzeby 

kampanii. Ćwiczenie to można powiązać z kolejnym 

zadaniem (f). 

f) Poszukaj przykładów krajowych, regionalnych lub 

lokalnych dotyczących kampanii związanych  

z cyfrowym obywatelstwem (≈ 20 minut), zadanie może być 

wykonywane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 

trzyosobowych przy pomocy komputera. Sugerowane 

tematy: nawoływanie do nienawiści online2, cyberprzemoc 

itp.  

g) Dyskusja na forum dotycząca nowych form demokracji 

(≈20 minut): Internet jako narzędzie demokracji 

bezpośredniej? Edukator może również poinformować 

                                                           
2 Rada Europy, No Hate online (bez nienawiści w Internecie) to ogólnokrajowa kampania 

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/national-campaigns1#{%2237117129%22:[9]}  

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/national-campaigns1#%7B%2237117129%22:%5B9
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uczestników o obecnych trendach związanych z tym 

tematem (np. aplikacjach, demokracji płynnej) i omówić z 

grupą powyższe zagadnienia.  

h) Debata za i przeciw (≈ 25 minut): uczestnicy są 

podzieleni na dwie grupy, jedna szuka i prezentuje 

argumenty "za", a druga grupa "przeciw". Proponowane 

tematy to: wolność słowa, demokracja cyfrowa itp. 

i) Ćwiczenie "6 kapeluszy De Bono" (≈ 30 minut, w tym 10 

min., aby wyjaśnić ćwiczenie oraz 20 minut dyskusji) 

 

Przebieg ćwiczenia: 

Ćwiczenie to pozwala spojrzeć na temat z różnych 

punktów widzenia - ułatwia konwersację,  

ponieważ każda wnoszona perspektywa jest równie ważna. 

Wszyscy uczestnicy po kolei będą nosić różne "kapelusze" i 

przedstawiać inny punkt widzenia na dany temat / 

zagadnienie. Te kapelusze to: 

 

o Biały kapelusz: neutralny cel: skupienie się na faktach, 

danych, liczbach 

o Czerwony kapelusz: emocjonalne spojrzenie: intuicja, 

uczucia 

o Żółty kapelusz: logiczne pozytywne, szukanie korzyści 

o Zielony kapelusz: kreatywność, szukanie nowych 

pomysłów, nowość 

o Niebieski kapelusz: planowanie, od początku do końca 

zorientowany na zadaniach do realizacji pomysłu 

o Czarny kapelusz: osądzający, logiczny, szuka dziury w 

całym 

 

Proponowane tematy: 

- E-demokracja, np. głosowanie online: jak możemy 
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głosować online? Jakie są zagrożenia a jakie szanse?  

- Odpowiedzialność cyfrowa, np. anonimowość  

i odpowiedzialność, cyberprzemoc: Jak możemy zapobiec 

cyberprzemocy? Jak rozmawiać o szykanowaniu i 

przemocy słownej online? 

 

W zależności od zainteresowań uczestników i posiadanej 

przez nich wiedzy ćwiczenie to można zastosować przy 

omawianiu różnych tematów. 

Podsumowanie 

To jest ostatnia, podsumowująca część zajęć. Szacowany czas 

to 20-30 minut. 

Przez ostatnie 10-20 minut sesji podsumuj kwestie 

omawiane w czasie zajęć i odnieś się do pozostałych 

materiałów edukacyjnych. To również czas, aby uczestnicy 

podzielili się swoimi wrażeniami i udzielili informacji 

zwrotnej. Zachęć ich do tego by zadawali pytania lub 

wyrażali swoje wątpliwości dotyczące kwestii, które nadal 

nie są dla nich jasne. 

Sugerowane ćwiczenie: 

a) Ćwiczenie podsumowujące: (30 minut) 

 

 

To ćwiczenie opiera się na modelu okien Johari. Na 

szablonie do wydrukowania uczestnicy wypełniają 

następującą tabelę: 
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Ćwiczenie to pozwoli podsumować tok szkolenia, 

osiągnięte efekty dydaktyczne oraz uzyskać informację 

zwrotną na temat oczekiwań uczestników szkolenia i ich 

osiągnięć. 

 

b) Quiz lub test oceniający wiedzę 

 

c) Rozdanie materiałów z dodatkowymi zasobami  

(aby uczestnicy dowiedzieli się czegoś więcej na dany 

temat). 

Czego nauczyłem/am się o 

tym temacie:  

- 

- 

Co mnie zaskoczyło: 

- 

- 

Jak zmieniła się moja 

perspektywa na bazie 

dzisiejszej dyskusji? 

- 

- 

Czego jeszcze chciał(a)bym 

się nauczyć: 

- 

-  
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Temat 4: 

Bądź świadom efektów ubocznych 

nadużywania Internetu 

OGÓLNE WSKAZÓWKI 

Ilość czasu 2-3 godziny 

Grupa 

docelowa 
Dorośli uczestnicy i uczestniczki 

Cele 

Uświadomienie uczestnikom potencjalnych negatywnych 

skutków nadmiernego korzystania z Internetu poprzez: 

 

o Uwrażliwienie ich na pierwsze oznaki uzależnienia od 

Internetu 

o Uświadomienie im konsekwencji i zagrożeń nadużywania 

Internetu 

o Doradztwo w jaki sposób zapobiegać uzależnieniu od 

Internetu i/lub mediów społecznościowych 

o Podkreślenie znaczenia rozwijania umiejętności miękkich, 

takich jak komunikacja, praca zespołowa i zarządzanie 

czasem w XXI wieku 

o Pokazanie strategii zapobiegania szkodliwym skutkom 

korzystaniu z Internetu 

o Opracowanie rozwiązań pomocnych w zapobieganiu 

problemom ze zdrowiem psychicznym, 

przestymulowaniem, niedoborem snu i wycofaniem 

społecznym. 
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Wielkość 

grupy 
5-15 osób (rekomendowane: 10) 

Kompetencje 

edukatora 

Preferencyjne / pożądane :  

o Użytkownik mediów społecznościowych  

o Podstawowa wiedza z zakresu psychologii / socjologii 

o Podstawowa wiedza na temat zdrowia psychicznego 

o Podstawowe umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa 

Główne 

tematy  

i zagadnienia 

o Zna i potrafi rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia od 

Internetu 

o Zna różne rodzaje negatywnych skutków nadmiernego 

korzystania z Internetu (np. w odniesieniu do mediów 

społecznościowych, gier, pornografii itp.)  

o Zna strategie zapobiegania korzystaniu z Internetu w 

sposób szkodliwy 

o Umie zapobiegać problemom związanym ze zdrowiem 

psychicznym w odniesieniu do nadużywania Internetu 

o Wie jak radzić sobie z problemami związanymi z 

przestymulowaniem, brakiem snu i wycofaniem 

społecznym 

 

Założenia i przebieg warsztatu 

OGÓLNE WSKAZÓWKI 

Efekty 

nauczania 

Uczestnicy: 

o Potrafią przedstawić możliwe zagrożenia związane  

z nadużywaniem Internetu 

o Mają świadomość pierwszych oznak uzależnienia  
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od Internetu 

o Znają strategie/techniki, które mogą być pomocne  

w zapobieganiu problemom ze zdrowiem psychicznym  

w odniesieniu do nadużywania Internetu 

o Znają pojęcia takie jak przestymulowanie, niedobór snu, 

wycofanie społeczne i FOMO (z ang. fear of missing out - 

lęk przed poczuciem, że coś nas pomija) 

Wprowadzenie  

i wyjaśnienie 

zagadnień 

 

Szacowany czas wstępnej części to 30-40 minut w zależności 

od tego, jaka jest początkowa wiedza uczestników na omawiany 

temat. 

 

Wprowadzenie (15 min) 

Krótka dyskusja - sprawdzenie początkowej wiedzy grupy na 

temat negatywnych skutków korzystania z Internetu: 

1) Czy Internet jest bezpieczny dla naszego zdrowia? 

2) Czy wszystkie informacje w Internecie są wiarygodne? 

3) Jakie znacie negatywne skutki korzystania z Internetu? 

(fizyczne, psychiczne, w relacjach międzyludzkich, 

emocjonalne) 

4) Czy zauważyliście któreś z tych negatywnych efektów w 

rodzinie/środowisku? Jakie są tego potencjalne 

konsekwencje? 

6) Jak zapobiegać nadużywaniu Internetu? 

 

Oglądanie wideo (5 min)  

 

Wybierz jeden z filmów sugerowanych poniżej lub wskaż 

podobny w języku polskim. 

 

What the Internet is Doing to Our Brains  

(Jak Internet wpływa na nasz mózg) 

https://www.youtube.com/watch?v=cKaWJ72x1rI 

https://www.youtube.com/watch?v=cKaWJ72x1rI
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5 Crazy Ways Social Media Is Changing Your Brain Right 

Now 

(5 sposobów w jakie media społecznościowe zmieniają 

teraz twój mózg) 

https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0 

 

Sprawdzenie wiedzy - pytania (15 min) 

Poproś uczestników o podanie głównych 

wniosków/informacji z filmu. Następnie rozdaj karty z 

pytaniami, na które uczestnicy mają odpowiedzieć (w 

grupach 2-3 osobowych): 

  

1) Czym jest zjawisko przestymulowania? Czym się ono 

charakteryzuje? 

2) W jaki sposób Internet rozprasza naszą uwagę? 

3) Jakie czynności powodują, że stajemy się bardziej 

rozchwiani? 

4) Jak Internet wpływa na naszą pamięć krótkotrwałą (STM)? 

5) Z jakiego powodu proces konsolidacji informacji podczas 

korzystania z Internetu jest zakłócony? 

6) Jak możemy zwiększyć poziom naszej uwagi w życiu 

codziennym? 

 

Sprawdzenie wiedzy - pytania (15 min) 

1) Wymień 3 główne sposoby, w jakie media 

społecznościowe wpływają na działanie mózgu.  

2) Czy częste korzystanie z Internetu i mediów 

społecznościowych wpływa korzystnie na twoje skupienie 

i wielozadaniowość? I dlaczego? 

3) Zapytaj uczestników o to, jaką rolę w ich życiu 

odgrywają media społecznościowe? 

4) Które z naszych potrzeb media społecznościowe 

zaspokajają? Jak inaczej moglibyśmy je zaspokoić 

https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
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korzystając ze zdrowszych sposobów i nie wykorzystując 

do tego Internetu? (podziel się swoim doświadczeniem) 

 

Na podstawie tego pytania, poproś uczestników o 

wypełnienie tabeli poniżej:  

  

Potrzeba Aktywność w mediach 

społecznościowych (-) 

Aktywność w życiu 

realnym (+) 

   

   

 

Przebieg 

i zastosowanie 

Na tym etapie uczestnicy rozwijają i budują swoją wiedzę na 

powyższy temat. Szacowany czas to 60-80 minut. 

Na tym etapie istotne jest angażowanie wszystkich uczestników  

w dyskusje grupowe i dzielenie się pomysłami, a także 

zachęcanie ich do pracy w grupie. 

 

Zindywidualizowane podejście do każdej grupy jest kluczowe,  

aby pomóc uczestnikom w zidentyfikowaniu (i rozwiązaniu) 

problemów związanych z tym tematem w różnych kontekstach 

(na studiach /w pracy, w życiu osobistym, w środowisku 

edukacyjnym) i w różnych grupach (młodzież, dorośli, osoby 

starsze). Ponadto istotne jest zapoznanie uczestników i/lub 

zasugerowanie im możliwych rozwiązań przedstawionych 

wyzwań.  

  

Mini-wykład (20 min) 

 

1) Statystyki dotyczące liczby osób nadużywających 

Internetu i informacje, które grupy społeczne/zawodowe  
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i wiekowe są najbardziej na to podatne. 

2) Korzystanie z Internetu a problemy ze zdrowiem 

psychicznym (zaburzenia nastroju, zaburzenia samooceny, 

depresja, lęk, FOMO, zazdrość itp.) 

3) Cyberprzemoc 

4) Wpływ Internetu na naszą pamięć – zwłaszcza pamięć 

krótkotrwałą 

5) Odroczona gratyfikacja - przykład testu z piankami 

(Walter Mischel). Jak internet wpływa na nasz mózg – 

przestymulowanie i potrzeba natychmiastowej gratyfikacji. 

 

Źródła: 

https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/

the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-

makes-crave-more-instant-

gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html 

 

6) Trudności w budowaniu silnych i długotrwałych relacji 

międzyludzkich.  

 

Burza mózgów (10 min)  

1) Jak codziennie radzić sobie z nadużywaniem Internetu? 

2) Co możemy zrobić jako społeczeństwo, aby temu 

zapobiec? 

3) Jakie są rozwiązania służące budowaniu silnych i 

znaczących relacji z ludźmi w dobie społeczeństwa 

cyfrowego? 

 

Uczestnicy odpowiadają w grupach lub parach (w zależności 

od wielkości grupy) na powyższe pytania zapisując 

odpowiedzi na arkuszu flipchartowym. Po zapisaniu 

odpowiedzi każdy flipchart przesuwa się do kolejnej 

grupy/pary, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość 

https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2013/02/01/the-growing-culture-impatience-where-instant-gratification-makes-crave-more-instant-gratification/q8tWDNGeJB2mm45fQxtTQP/story.html
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odpowiedzi na te same pytania i podzielenia się swoimi 

pomysłami. Na koniec każda grupa czyta i omawia 

odpowiedzi. 

Studium przypadku (20 min) 

To zadanie można zrealizować, dzieląc uczestników na małe 

grupy (2-4 osobowe). Każda grupa otrzymuje przykład, na 

którym będzie pracować. Każdy przykład przedstawia profil 

osoby, która jest w jakiś sposób dotknięta co najmniej 

jednym problemem związanym z nadużywaniem Internetu.  

Sugerowane przykłady 

o 35-letnia Marta, która jest uzależniona od zakupów 

online; 

o 15-letni Robert, który jest ofiarą cyberprzemocy; 

o 6-letnia Sara - młoda ofiara uzależnienia od Internetu; 

o 28-letni Adrian, który jest społecznie wycofany; 

o 65-letni Grzegorz, uzależniony od gier hazardowych 

online. 

Przykłady muszą być przygotowane i dostosowane do grupy  

z wyprzedzeniem, aby odzwierciedlić realia znane 

uczestnikom (np. imiona mogą zostać zmienione przez 

edukatora). 

  

Każda mała grupa otrzymuje jeden przykład i jej zadaniem 

jest przeanalizowanie go oraz zaproponowanie rozwiązań 

dotyczących sytuacji opisanej w każdym przypadku przy 

użyciu wiedzy z mini-wykładu, wideo i burzy mózgów. Każda 

grupa następnie może przedstawić krótko swoje wnioski na 

forum.  

 

Debata (15 min) 

Podziel grupę na dwie podgrupy i zaproponuj tabelę, w 

której jedna grupa wymieni wady a druga zalety danego 

stwierdzenia (np. Jak zrównoważyć pozytywne strony 
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korzystania z Internetu i zminimalizować te negatywne). 

Następnie poproś uczestników o podzielenie się pomysłami 

z resztą grupy i zachęć do dyskusji na ten temat. 

 

Krótka praktyka mindfulness (5 min) 

Nadmierne korzystanie z Internetu (a zwłaszcza mediów 

społecznościowych) i jego łatwa dostępność nie sprzyja 

naszemu zdrowiu psychicznemu. Zmiana poziomu 

uważności w odniesieniu do naszych aktywności online 

może okazać się pomocna, ale wymaga też zmiany sposobu 

w jaki reagujemy na dyskomfort - zamiast co chwila zaglądać 

do naszych telefonów w sytuacjach pojawiającego się 

niepokoju (np. gdy czekasz w kolejce, spotykasz się z ludźmi, 

których nie znasz itp.), możesz zmienić swoją reakcję 

odpowiadając sobie na pytania wzmacniające świadomość: 

Czego dotyczy ten niepokój? Co odczuwam w tym 

momencie? Co chcę tym zachowaniem osiągnąć? Jaką 

potrzebę chcę przez nie zaspokoić? Odwracanie uwagi od 

mechanizmów rozpraszających uwagę i radzenia sobie z 

nimi, przy jednoczesnym skupieniu się na naszych 

podstawowych potrzebach, jest czymś, co można rozwijać 

właśnie dzięki praktyce uważności. 

 

Proponowane praktyki uważności znajdziesz na stronach: 

https://www.pocketmindfulness.com/6-mindfulness-

exercises-you-can-try-today/ 

https://mindfulnessexercises.com/downloads/three-

mindful-breaths/ 

  

Polecamy także korzystanie z aplikacji do monitorowania  

i ograniczenia korzystania z Internetu na urządzeniach 

mobilnych:  

Na przykład aplikacja Space:  

https://www.pocketmindfulness.com/6-mindfulness-exercises-you-can-try-today/
https://www.pocketmindfulness.com/6-mindfulness-exercises-you-can-try-today/
https://mindfulnessexercises.com/downloads/three-mindful-breaths/
https://mindfulnessexercises.com/downloads/three-mindful-breaths/
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https://findyourphonelifebalance.com 

Podsumowanie 

To jest ostatnia, podsumowująca część zajęć. Szacowany czas 

to 10-20 minut. 

Przez ostatnie 10-20 minut sesji podsumuj omawiane kwestie i 

odnieś się do dalszych materiałów edukacyjnych. To czas, by 

uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami i udzielili informacji 

zwrotnej. Zachęć ich, aby zadawali pytania lub wyrażali swoje 

wątpliwości dotyczące zagadnień, które nadal nie są dla nich 

jasne. 

Autorefleksja: zapytaj uczestników, w jaki sposób codzienne 

działania w Internecie wpływają na ich bliskie otoczenie i ich 

relacje. Poproś ich, aby wymienili potencjalne problemy  

w jednej kolumnie tabeli i ich rozwiązania w drugiej. 

Następnie omówcie wspólnie wnioski. 

Inne sugerowane ćwiczenia: 

 

a) Test/quiz 

Sprawdź czy wszystkie pojęcia i terminy zostały zrozumiane, 

daj uczestnikom test z ćwiczeniami takimi jak definicje 

konkretnych pojęć, pytania tak/nie lub wielokrotnego 

wyboru. Sprawdź odpowiedzi na forum lub w parach. 

 

b) Grupowe ćwiczenie podsumowujące 

Jako działanie kończące spotkanie poproś uczestników  

o stworzenie w grupach dziesięciu najlepszych rozwiązań 

problemu nadużywania Internetu. Rozpocznij burzę mózgów  

i zawęźcie wspólnie listę wspomnianych zasad do 5 

najważniejszych. 

 

Na zakończenie warsztatów rozdaj materiały edukacyjne 

zawierające podstawowe informacje na temat zapobiegania 

nadużywania Internetu oraz promowaniu zdrowych 

https://findyourphonelifebalance.com/
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nawyków, krótkich instrukcji praktyki uważności oraz 

kontaktów do instytucji zajmującymi się uzależnieniem od 

Internetu i problemami zdrowia psychicznego. 
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#1 Awatar (z ang. avatar) 

Najczęściej grafika przedstawiająca wizualnie konkretną osobę w grze, na forum 

internetowym itp. (Źródło: https://en.oxforddictionaries.com) 

#2 Cyberprzemoc (z ang. cyberbullying) 

Cyberprzemoc lub inaczej nękanie w Internecie jest formą dręczenia lub 

atakowania osoby za pomocą elektronicznych środków przekazu. Zjawisko to staje 

się coraz bardziej powszechne, szczególnie wśród nastolatków. Szkodliwe dla 

osoby zastraszanie może obejmować zamieszczanie plotek, gróźb, uwag 

seksualnych, danych osobowych ofiar lub obelg (m. in. wypowiedzi szerzące 

nienawiść). Wiele z nadużyć pojawiających się w bezpośrednich kontaktach 

międzyludzkich może również mieć miejsce w przestrzeniach online lub być 

prowokowane przez technologię cyfrową. 

Cyberprzemoc może powodować traumę - jedna trzecia studentów, którzy byli 

zastraszani w Internecie zgłasza symptomy depresji. Liczba ta wzrasta prawie o 

połowę w przypadku osób, które doświadczyły zarówno zastraszania online, jak i 

offline. Niestety, młodzież zazwyczaj nie zdaje sobie z prawy z tego, jak szkodliwe 

może być zastraszanie online. Jennifer Shapka, badaczka specjalizująca się w 

przemocy, która pracuje na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej, odkryła, że młodzi 

ludzie uważają, że większość negatywnych zachowań w Internecie jest wynikiem 

żartu: "uczniowie muszą zdawać sobie sprawę, że "tylko żartowanie" niesie za sobą 

poważne konsekwencje.”(Źródło: http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-

overview)  

#3 Demokracja płynna (z ang. liquid democracy lub delegative 

democracy) 

Demokracja płynna to połączenie demokracji bezpośredniej i pośredniej. Jest to 

termin mający na celu uchwycenie bardziej płynnego i elastycznego udziału 

obywateli w procesie demokratycznym poprzez wykorzystanie sieci online i offline. 

Głosy są przekazywane zaufanym osobom i w ten sposób można tworzyć różne 

rodzaje "delegacji", od znanych form, takich jak konwencjonalna demokracja 

Słowniczek 

https://en.oxforddictionaries.com/
http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-overview
http://mediasmarts.ca/cyberbullying/cyberbullying-overview
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przedstawicielska, po płynne partie i bezpośrednią demokrację. (Źródło: 

http://liquiddemocracy.org/) 

#4 Netykieta (z ang. netiquette)  

Netykieta jest skrótem od "Internetowej etykiety". Tak jak etykieta to kodeks 

grzecznego zachowania w społeczeństwie, netykieta jest kodem dobrych 

zachowań w Internecie. Obejmuje ona kilka aspektów związanych z Internetem, 

takich jak poczta elektroniczna, media społecznościowe, czaty/fora internetowe, 

komentarze na stronach, gry wieloosobowe i inne rodzaje komunikacji online. 

(Źródło: https://techterms.com/definition/netiquette) 

#5 Newsletter 

Okresowo publikowane informacje zawierające wiadomości  

i ogłoszenia na jakiś temat, zazwyczaj o małym nakładzie. Mogą być one 

rozpowszechniane za pośrednictwem poczty elektronicznej. (Źródło: 

encyclopedia2.thefreedictionary.com/newsletter)  

#6 Reklama internetowa (z ang. online advertisement) 

„(…) to strategia marketingowa polegająca na korzystaniu z Internetu jako medium 

do uzyskiwania ruchu na witrynie internetowej, osiągnięcia określonego celu oraz 

dostarczenia informacji marketingowych odpowiednim klientom [...]. Przykłady 

reklamy internetowej obejmują banery reklamowe, strony wyników wyszukiwania, 

reklamy w mediach społecznościowych, e-mailowy spam, reklamy online, 

wyskakujące okienka (pop-up), reklamy kontekstowe i oprogramowanie 

szpiegujące." (Źródło: https://www.techopedia.com/definition/26362/online-

advertising) 

#7 Tożsamość internetowa (z ang. online identity) 

Tożsamość internetowa to tożsamość społeczna, którą użytkownik Internetu 

ustanawia w społecznościach internetowych i na stronach internetowych. 

Tożsamość tę można również uznać za aktywnie skonstruowaną reprezentację 

samego siebie. Chociaż niektórzy używają swoich prawdziwych nazwisk w 

Internecie, inni użytkownicy Internetu wolą pozostawać anonimowi, identyfikując 

się za pomocą pseudonimów, które ujawniają mniejsze ilości danych osobowych. 

Tożsamość online może zostać nawet określona na podstawie relacji użytkownika z 

http://liquiddemocracy.org/
https://techterms.com/definition/netiquette
https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/newsletter
https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising
https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising
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określoną grupą społeczną, której dana osoba jest częścią. Niektórzy użytkownicy 

mogą również wprowadzać innych w błąd kreując swoją tożsamość. (Źródło: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity) 

#8 Internetowa mowa nienawiści (z ang. online hate speech) 

Jest to mowa nienawiści przekazywana za pośrednictwem Internetu. Online Hate 

Prevention Institute (OHPI) w swojej definicji koncentruje się na mowie nienawiści  

w Internecie, a przede wszystkim w mediach społecznościowych. Dzieje się tak 

dlatego, że główne platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, 

YouTube i Twitter mają największe zaangażowanie online i największą zdolność  

do rozprzestrzenienia mowy nienawiści. 

Mowa nienawiści zdaje się trwale zakorzeniać w społeczeństwie. Wiadomości 

internetowe są osadzone w środowisku online, np. strona z mową nienawiści 

pojawiająca się w wynikach wyszukiwania w Google, strona na Facebooku lub film 

w wynikach wyszukiwania w serwisie YouTube. Jest to część środowiska online, w 

którym ludzie muszą funkcjonować, gdy korzystają z Internetu. (Źródło: 

http://ohpi.org.au/learn-about-online-hate)  

#9 Przestymulowanie (z ang. overstimulation) 

Termin ten oznacza stan, w którym mózg musi poświęcić większość swojej uwagi 

na decyzje krótkoterminowe. Ogromna dostępność informacji na stronach 

internetowych przytłacza nasz mózg i szkodzi pamięci długotrwałej. Dostępność 

bodźców prowadzi do bardzo dużego obciążenia poznawczego, co utrudnia 

zapamiętywanie czegokolwiek. 

Korzystanie z Internetu może prowadzić do obniżenia koncentracji uwagi i utrudnić 

czytanie tradycyjne (tzn. przeczytanie książki bez zakłóceń). Co więcej, trudniej jest 

nam się skoncentrować czytając książki w całości, nawet jeśli osoba dużo czytała,  

gdy była młodsza (tzn. kiedy nie miała dostępu do Internetu). 

Łatwy dostęp do Internetu może zwiększyć eskapizm, czyli sytuację, w której 

użytkownik korzysta z Internetu jako "ucieczki" nieprzyjemnych lub banalnych 

aspektów codziennego/prawdziwego życia. Ponieważ Internet i rzeczywistość 

wirtualna z łatwością spełniają potrzeby społeczne i nasze popędy, według Jima 

Blascovicha i Jeremy'ego Bailensena "czasami [są] tak satysfakcjonujące, że 

https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity
http://ohpi.org.au/learn-about-online-hate/
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uzależnieni użytkownicy fizycznie wycofują się z życia społecznego." (Źródło: 

en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_use)  

 

#10 Zarządzanie reputacją (z ang. reputation management) 

Zarządzanie reputacją: czasami określane jako zarządzanie reputacją online lub 

ORM, jest praktyką kształtowania społecznego postrzegania osoby lub organizacji 

przez wpływ na informacje online na temat tego podmiotu. (Źródło: 

http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-management) 

#11 Phishing 

Phishing to próba uzyskania poufnych informacji takich jak nazwa użytkownika, 

hasło i dane karty kredytowej (oraz dostępu do innych środków płatniczych), 

często ze złośliwych przyczyn, poprzez ukrycie swoich zamiarów za pozorną 

uczciwością za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. (Źródło: 

en.wikipedia.org/wiki/Phishing) 

#12 Oszustwo 

Oszust to termin używany do opisania każdej oszukańczej firmy lub systemu,  

który bierze pieniądze lub inne towary od niczego niepodejrzewającej osoby. 

Ponieważ świat staje się coraz bardziej połączony dzięki Internetowi, liczba 

oszustw internetowych wzrosła. Często ostrożność w kontaktach z ludźmi w 

Internecie zależy od ciebie. (Źródło: 

https://www.computerhope.com/jargon/s/scam.htm)  

#13 Spam 

Bezkrytycznie przesyłanie dużych ilości niechcianych wiadomości e-mail 

przeznaczonych do promowania produktu lub usługi. Spam w tym sensie jest 

czymś w rodzaju elektronicznego odpowiednika ulotek wysłanych do mieszkańców 

danego osiedla. 

Różne rodzaje spamu mogą obejmować: 

o reklamy, na przykład apteki internetowe, pornografia, randki, hazard, 

o programy "Bądź bogaty i efektywny pracując z domu", 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_effects_of_Internet_use
http://whatis.techtarget.com/definition/reputation-management
https://en.wikipedia.org/wiki/Phishing
https://www.computerhope.com/jargon/s/scam.htm
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o ostrzeżenia o błędach dotyczących wirusa komputerowego, 

o odwoływanie się do fałszywych akcji charytatywnych, 

o łańcuchowe e-maile zachęcające do wysłania ich do wielu osób z listy 

kontaktów. 

 (Źródło: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/spam) 

#14 Subskrypcja (z ang. subscription) 

"Subskrypcja to opcja oferowana przez sprzedawców produktów lub dostawców 

usług, która umożliwia klientom uzyskanie dostępu do określonych produktów lub 

usług. Wiele stron internetowych, firm oferujących produkty i usługi itp. umożliwia 

klientom subskrybowanie ich biuletynów, blogów związanych z 

produktami/usługami, komunikatów prasowych itp. Aby subskrybować, klient musi 

dodać swój adres e-mail do listy adresowej firmy. Oznacza to, że klient staje się 

subskrybentem wszystkiego, co jest wysłane na tę listę." (Źródło: 

https://www.techopedia.com/definition/22374/subscribe) 

#15 Nazwa użytkownika (z ang. user name) 

To nazwa nadana lub wybrana przez użytkownika komputera lub portalu 

internetowego. (Źródło: www.computerhope.com/jargon/u/username) 

#16 Polityka prywatności (z ang. privacy policy) 

To zasady, zgodnie z którymi firma obsługująca daną witrynę internetową 

przetwarza dane osobowe zebrane na temat osób odwiedzających tę stronę. 

(Źródło: www.icicibank.com/online-safe-banking/glossary.page?id=glossary)  

#17 Hashtag 

Hashtag to tag używany w różnych sieciach społecznościowych jako sposób na 

adnotację wiadomości. Hashtag to słowo lub wyrażenie poprzedzone znakiem "#" 

(tzn. #InboundMarketing). Sieci społecznościowe używają hashtagów do 

kategoryzacji informacji i ułatwienia ich wyszukiwania użytkownikom. (Źródło: 

https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms 

#18 Oznaczenie (z ang. tag) 

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/spam
https://www.techopedia.com/definition/22374/subscribe
http://www.computerhope.com/jargon/u/username
http://www.icicibank.com/online-safe-banking/glossary.page?id=glossary
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
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Oznaczanie to funkcja mediów społecznościowych powszechnie używana na 

Facebooku i Instagramie, która umożliwia użytkownikom tworzenie odwołań 

kierujących do profilu osoby pokazanej na zdjęciu.(Źródło: 

https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms) 

#19 Big data 

Zestawy danych w Internecie są tak obszerne i złożone, że tradycyjne 

oprogramowanie do ich przetwarzania jest niewystarczające, aby sobie z tym 

poradzić. Wyzwania związane z dużymi danymi obejmują przechwytywanie 

danych, ich przechowywanie, analizę, wyszukiwanie, udostępnianie, przesyłanie, 

wizualizację, zapytania, aktualizację i prywatność informacji. Istnieje pięć wymiarów 

dużych danych znanych jako Volume, Variety, Velocity i ostatnio dodane Veracity 

oraz Value. (Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data) 

#20 Kradzież tożsamości (z ang. identity theft) 

To świadome wykorzystanie cudzej tożsamości, zwykle jako metody uzyskania 

korzyści finansowej lub uzyskania kredytu i innych świadczeń w imieniu innej 

osoby, na niekorzyść lub stratę innej osoby. Osoba, której tożsamość została 

przejęta, może ponieść negatywne konsekwencje, zwłaszcza jeśli ponosi 

odpowiedzialność za działania sprawcy. Kradzież tożsamości ma miejsce, gdy ktoś 

wykorzystuje dane osobowe innej osoby takie jak imię i nazwisko, numer dowodu, 

numeru PESEL lub numer karty kredytowej bez ich zgody do popełnienia 

przestępstwa. (Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft) 

#21 Vishing 

To metoda oszustwa elektronicznego, w której osoba będąca ofiarą, pod wpływem 

podstępu ujawnia wrażliwe informacje finansowe lub osobiste nieautoryzowanym 

podmiotom. Vishing działa podobnie jak phishing, z tą różnicą, że nie zawsze 

odbywa się przez Internet i jest przeprowadzany za pomocą technologii głosowej. 

Atak vishingu może zostać przeprowadzony przez pocztę głosową, VoIP (z ang. 

voice over IP) lub telefon stacjonarny/komórkowy. (Źródło: 

http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/vishing) 

 

 

https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-terms
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data
https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theft
http://searchunifiedcommunications.techtarget.com/definition/vishing
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#22 Smishing 

Smishing to forma phishingu przez SMS, w którym wysyłane są wiadomości 

tekstowe, zachęcające ludzi do wypłacania pieniędzy lub kliknięcia podejrzanego 

linku. Czasami napastnicy próbują pozyskać ofiary przez telefon wysyłając SMS-a z 

prośbą o zadzwonienie pod określony numer, aby przekonać ich do dalszego 

szkodliwego dla nich działania. Nieoczekiwane wiadomości tekstowe  

z nieznanych numerów powinny osobę zaniepokoić, choć często banki wysyłają  

SMS-y do klientów z różnych powodów. (Źródło: 

http://www.bbc.com/news/business-35201188) 

#22 Inżynieria społeczna (z ang. social engineering) 

W kontekście bezpieczeństwa informacji odnosi się do psychologicznej manipulacji 

ludźmi w celu wykonania określonych działań lub ujawnienia poufnych informacji. 

To nieuczciwe postępowanie w oparciu o zdobycie czyjegoś zaufania w celu 

zgromadzenia potrzebnych informacji różni się od tradycyjnego "oszustwa" tym, że 

często jest jednym z wielu kroków w bardziej złożonym procesie nieuczciwego 

postępowania. (Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(security)) 
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Dodatkowe źródła 
 

Dodatkowe źródła 
 

 

 

 

 

#1 Netykieta (Netiquette)  

www.education.com/reference/article/netiquette-rules-behavior-internet/ 

#2 Prawo autorskie dla dzieci (Copyright for Kids) 

www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm 

#3 Otwarte licencje autorskoprawne (Creative Commons) 

creativecommons.org 

#4 Zestaw narzędzi do dyskusji na temat ochrony młodzieży (Youth 

Protection Roundtable Toolkit ) 

https://www.digitale-chancen.de/transfer/assets/final_YPRT_Toolkit.pdf  

#5 Sieć, którą chcemy (The Web We Want)  

http://www.webwewant.eu/es/web/guest/handbook-for-educators 

#6 Uzależnienie od Internetu (Internet Addiction Disorder) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder  

#7 Inżynieria społeczna (Social Engineering) 

https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-

banking/secure-what-is-social-engineering  

#8 Organizacja Bezpiecznego Internetu (Safe Internet Organisation) 

http://www.safeinternet.org/  

 

http://www.education.com/reference/article/netiquette-rules-behavior-internet/
http://www.copyrightkids.org/cbasicsframes.htm
https://creativecommons.org/about/
https://www.digitale-chancen.de/transfer/assets/final_YPRT_Toolkit.pdf
http://www.webwewant.eu/es/web/guest/handbook-for-educators
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder
https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-banking/secure-what-is-social-engineering
https://www.webroot.com/ie/en/home/resources/tips/online-shopping-banking/secure-what-is-social-engineering
http://www.safeinternet.org/
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Konsorcjum 
 

 INnCREASE Sp.z O.O (Polska) to wysokiej 

jakości dostawca usług w zakresie innowacji, 

konsultingu biznesowego oraz partner 

projektów międzynarodowych dotyczących 

szkoleń i edukacji. 

Dlearn (Włochy) to europejska sieć cyfrowej 

edukacji, której celem jest zminimalizowanie 

obecnej luki w umiejętnościach cyfrowych oraz 

umożliwienie uczenia się poprzez lokalne i 

ponadnarodowe inicjatywy oddolne. 

UPI (Słowenia) jest publiczną, nienastawioną na 

zysk instytucją edukacyjną i szkolącą dorosłych 

specjalizującą się zarówno w formalnychi 

nieformalnych programach edukacyjnych. 

Świadczy także usługi w zakresie poradnictwa i 

doradztwa w edukacji dorosłych. 
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Świadczy także usługi w zakresie poradnictwa i 

doradztwa w edukacji dorosłych. 

Inova Consultancy Ltd (Wielka Brytania) zapewnia 

elastyczną usługę doradczą, która odpowiada na 

potrzeby organizacji i osób na arenie 

międzynarodowej w zakresie różnorodności, 

równych szans w rozwoju i przedsiębiorczości. 

Szkoły Platon (Grecja) to nowoczesna 

instytucja edukacyjna zaprojektowana w celu 

wspierania edukacji uczniów od przedszkola 

aż do dorosłości oraz rozwijania formalnych i 

nieformalnych metod uczenia się i nauczania. 

DomSpain Consulting (Hiszpania) jest 

ośrodkiem kształcenia dorosłych 

specjalizującym się w umiejętnościach 

zawodowych, społecznych, między- 

kulturowych, językach i nowych 

technologiach. 

is an adult education i training centre special-

ised in occupational, social i intercultural skills, 

languages i new technologies. 
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is an adult education i training centre special-

ised in occupational, social i intercultural skills, 

languages i new technologies. 

The Lifelong Learning Platform (Belgia), 

Europejska społeczność obywatelska  

w dziedzinie edukacji i szkoleń. Jest 

organizacją obejmującą patronatem 43 sieci 

formalnych, pozaformalnych i nieformalnych 

sektorów edukacji. 



 
 

 

 

 

 

Aby uzyskać informacje na temat  
tej publikacji prosimy o kontakt: 

 


