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Sieć współpracy i samokształcenia
dla uczestników programu UODO

Twoje dane – Twoja sprawa
Przeznaczenie
Sieć współpracy i samokształcenia przeznaczona jest dla nauczycieli ze szkół, które
uczestniczą w programie UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. W zajęciach mogą
również uczestniczyć nauczyciele z innych szkół, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę
w zakresie ochrony prywatności, danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci
z wykorzystaniem najnowszych, darmowych technologii edukacyjnych.

Informacje o organizacji
Organizacja
sieci
obejmuje
zarówno
spotkania
synchroniczne
(webinar)
i asynchroniczne (wykonywanie różnych aktywności na platformie Moodle i możliwości
edukacji zdalnej – Teams). Każdy moduł trwa 5 godzin dydaktycznych (8 modułów).
Spotkania polegają na pracy warsztatowej, konsultacjach i wzajemnej wymianie
doświadczeń.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia cząstkowe po każdym spotkaniu stacjonarnym.
Uczestnicy, którzy wykażą się co najmniej 80% obecnością podczas spotkań
stacjonarnych oraz wykonaniem kilku wskazanych zadań praktycznych w sieci,
otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Wymagania
Umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi urządzeniami peryferyjnymi oraz
pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania
programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows. Umiejętność wyszukiwania
informacji w Internecie i jej organizowania i korzystania z platform online.

Cele
1. Zapoznanie się ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce na temat ochrony
danych osobowych, także RODO.
2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych do realizacji treści związanych z ochroną danych
osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.
3. Opracowywanie przykładowych materiałów dydaktycznych, zadań i ćwiczeń,
umożliwiających budowanie wśród uczniów zainteresowania tematyką bezpiecznych
i odpowiedzialnych zachowań w sieci.
4. Wprowadzenie w zasady pracy zdalnej: bezpiecznej pracy w sieci, budowania
cyfrowej tożsamości, ochrony prywatności, ochrony danych osobowych w sieci.
5. Przygotowanie metodyczne do kształtowania u uczniów postaw warunkujących
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
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Treści kształcenia
1. Ochrona danych osobowych w szkole – przypomnienie praw, obowiązujących
w Polsce. Przykłady sytuacji dotyczących ochrony danych osobowych w szkole
w tym także RODO.
2. Nauczanie zdalne, media społecznościowe i ochrona wizerunku w sieci.
3. Przedstawienie narzędzi do kształcenia umiejętności gromadzenia, analizy,
przetwarzania i zastosowania informacji w celu rozwiązywania problemów
związanych z ochroną danych osobowych.
Blogi i inne narzędzia w zastosowaniach edukacyjnych jako forma dokumentowania
pracy, upowszechniania wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Promocja i
prezentacja, metod publikowania stworzonych materiałów
w
sieci, na
wybranych
przykładach.
4. Wykorzystanie różnych aplikacji online m.in. QR-kodów do projektowania różnych
aktywności edukacyjnych, np. gier i konkursów dotyczących ochrony danych
osobowych i bezpiecznego funkcjonowania w sieci.
5. Wykorzystanie dostępnych, wybranych platform do tworzenia ćwiczeń i zadań.
Praca z gotowymi ćwiczeniami i przygotowanie własnego zadania.
6. Wybrane elektroniczne formy wydawnicze, m.in. komiksy w zastosowaniach
edukacyjnych, na przykładzie dostępnych aplikacji.
7. Aplikacje do tworzenia prostych animacji multimedialnych do tworzenia instrukcji,
ćwiczeń, zadań edukacyjnych.
8. Tworzenie plakatów i tematycznych grafik dotyczących ochrony prywatności
i danych osobowych i bezpieczeństwa.
9. Bezpieczna praca zdalna w sieci – metoda pracy grupowej z wykorzystaniem
wybranej platformy (praca we współdzielonym pliku).

Metody i formy nauczania
1. Wykład.
2. Prezentacja.
3. Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia.
4. Dyskusja.
5. Indywidualna praca słuchacza.

Charakterystyka materiałów
Materiały przygotowane na potrzeby szkolenia (w formie elektronicznej).

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników
Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami.
Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez słuchaczy po jego
zakończeniu.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące
oprogramowanie:



dostępne platformy do zdalnego nauczania, np. platforma Moodle,
office365 (teams), Google;
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przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Microsoft Edge, FireFox,
Opera);



dostęp do bezpłatnych wybranych aplikacji sieciowych.

Literatura

 Bieżąca, aktualna literatura dostępna dla dedykowanych platformach edukacyjnych,
np. Saferinternet, Nask, Dajemy Dzieciom Siłę, Edukacja medialna

 Eseje i opowiadania



Story Jumper: Bezpieczna szkoła – Jestem bezpieczny w Internecie:
http://www.storyjumper.com/book/index/14562432/BezpiecznaSzko%C5%82a
Story
Bird:
Bezpieczeństwo
(po
angielsku):
http://storybird.com/books/hey-hey-you-youwatch-out-where-you-goon-the-inte/
Blog z materiałami i ćwiczeniami:
http://dodo-bezpiecznie.blogspot.com/

Autorzy programu
Grażyna Gregorczyk, Izabela Rudnicka, Dorota Janczak, Marta Wnukowicz
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