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Zasady

1. Zasada „3+10”
2. Zasada „Pauzy”
3. Zasada aktywnej pracy 



Pretest

https://tiny.pl/wdm58



Diagnoza



Co robimy w sieci?

Z jakich Social Media korzystam? ?

Ilu mam obserwujących w Social
Mediach

?



Co wiedzą o nas 
Google i Facebook



Ćwiczenie ze sprawdzania 
naszych profili:
1. Wejdź na swój profil na 
Facebooku.
2. Znajdź pierwszą reklamę (post 
z oznaczeniem sponsorowane).
3. Kliknij w prawy górny róg i 
wybierz opcję: „Dlaczego widzę 
tę reklamę?”
4. Następnie „Dokonaj zmian w 
swoich preferencjach 
reklamowych” u dołu strony. 
5. U góry strony wybierz opcję: 
„Tematy reklam”.



Ćwiczenie ze sprawdzania 
naszych profili w sieci:
1. Wejdź na Gmaila.
2. W prawym górnym rogu 
wybierz „Zarządzaj kontem 
Google”
3. W opcjach po lewo, wybierz 
„Dane i prywatność”.
4. Następnie w „Ustawieniach 
reklam”, kliknij personalizacja 
reklam.



https://sektor3-0.pl/blog/feeds-
reboot-zrestartuj-algorytmy-i-
odzyskaj-kontrole-nad-tym-co-
widzisz-w-internecie/

https://sektor3-0.pl/blog/feeds-reboot-zrestartuj-algorytmy-i-odzyskaj-kontrole-nad-tym-co-widzisz-w-internecie/


Co udostępniamy 
sami?



Z Dobrym Słowem | Rafał Jarząbek



Dane osobowe stanowią wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej 

lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej 
osoby fizycznej. Poszczególne informacje, 

które w połączeniu ze sobą mogą 
prowadzić do zidentyfikowania 

tożsamości danej osoby, także stanowią 
dane osobowe.

Np: 

imię i nazwisko; 

adres zamieszkania; 

adres e-mail, taki jak 
imię.nazwisko@firma.com;

numer dowodu tożsamości; 

adres IP.

Następujące dane osobowe uznawane są za 
„wrażliwe” i z tego względu podlegają 

szczególnym warunkom przetwarzania:

dane osobowe ujawniające pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe;

przynależność do związków zawodowych;

dane genetyczne, dane biometryczne 
przetwarzane jedynie w celu identyfikacji 

osoby;

dane dotyczące zdrowia;

dane dotyczące seksualności lub orientacji 
seksualnej danej osoby.

Dane osobowe Dane wrażliwe

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_pl
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-

organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-
sensitive_pl

mailto:imię.nazwisko@firma.com


https://www.youtube.com/watch?v=ut_0SV
XPFTgorg/

Nick Nimmin
Dangers of Being a YouTuber and
Tips for Privacy:



• Używaj anonimowego nicku,

• Jeśli używasz nazwiska, masz swoją 
stronę internetową, ukryj swoje inne 
dane osobowe,

• Zmień ustawienia prywatności w 
mediach, w których kontaktujesz się z 
rodziną i przyjaciółmi (np. listy 
znajomych),

• Wyłączanie lokalizacji,

• Wykorzystuj adresy e-mail stworzone 
dla twojej działalności (np. z twoim 
nickiem, a nie nazwiskiem).

Nick Nimmin
Dangers of Being a YouTuber and
Tips for Privacy:



Wciel się w rolę TikTokera, 
którego filmik udostępnił 

Robert Lewandowski. W czasie 
jednej nocy przybyło Ci milion 

obserwujących i zaczynasz 
dostawać dziwne wiadomości. 

Jak zabezpieczasz swoje 
konto?

Twój profil na Vinted cieszy 
się niesamowitą 

popularnością, coraz więcej 
osób chce umówić się 

jednak na osobisty odbiór 
rzeczy. Widziałaś jednak 
ciekawe instagramowe
story o niebezpiecznych 

sytuacjach z tym 
związanych (oszustwa, 

stalking itp.), jakie 
przejmiesz zasady kontaktu 

z tymi ludźmi?

Tomek Ania



Przerwa



https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/jak-radzic-sobie-z-
dezinformacja-12-zasad-stowarzyszenia-demagog/

12 zasad 
Stowarzyszenia 
Demagog

https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/jak-radzic-sobie-z-dezinformacja-12-zasad-stowarzyszenia-demagog/


https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-
content/uploads/2017/03/10-wskazowek_fake-news.pdf

Jak radzić sobie 
z Fake Newsami 
– Wskazówki 
Szkoły z Klasą



https://media.ceo.org.pl/aktualnosci/nie-tylko-fake-newsy

Nie tylko Fake
Newsy – Centrum 
Edukacji 
Obywatelskiej



https://mydigitallife.pl/uploads/CRAAP.pdf

Test CRAAP –
My Digital Life, 
FRSI



https://drive.google.com/drive/folders/1s9tHX6G4B3Pije-
1sexghjO7tE2BejRZ?usp=sharing

https://tiny.pl/w9stm

Wybierzcie artykuł:



Prawdziwe czy fałszywe?
Po czym poznajecie?

Jaki to typ Fake
Newsa/Dezinformacji?



Jak poznać, że jest to 
fałszywy artykuł w 5 

sekund?



Na co zwracać uwagę?

Czy licznik czasu 
się zmienia?

Data publikacji
Kto jest autorem? 

Jakie jest do 
niego kontakt?
A do redakcji?

Autor i redakcja
Jaki sąd wydał 

wyrok? 
Najwyższy? W 

Pcimiu Dolnym?

Źródła w tekście
Czym jest Orient? 
Czym jest PAPs? 

Czy chodzi o 
Onet i PAP?

Źródło Newsa



Rzetelne źródła

? ? ?



Metoda małych 
kroków



Posttest

https://tiny.pl/wdm5b



Ewaluacja

https://tiny.pl/wdm5z
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