
Scenariusz inicjatywy z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz  Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Zamościu 

Warsztaty edukacyjne „Świadomy i bezpieczny w wirtualnym 

świecie” 

Adresat zajęć: uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, klasa 1-3. 

Rodzaj zajęć: warsztaty edukacyjne. 

Cel ogólny zajęć: Uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony swojej prywatności                            

i  danych osobowych, oraz utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Cele szczegółowe 

Uczeń: 

zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera, smartfona i Internetu; 

wie, co to są dane osobowe; 

zna swoje dane osobowe; 

zna podstawowe zasady ochrony danych osobowych; 

obsługuje sprzęt komputerowy adekwatnie do swoich umiejętności i możliwości;  

Metody pracy: 

praktycznego działania, pokaz, burza mózgów, projekt, metody sytuacyjne, odgrywanie ról. 

Formy pracy: indywidualne, grupowa. 

Środki dydaktyczne materiały: karty pracy w formacie A3, kolorowe markery, film, etykiety 

obrazowe, rekwizyty teatralne; pomoce techniczne: laptopy ( 6 sztuk), tablica multimedialna; 

wyposażenie sali: stoliki i krzesła ustawione do pracy grupowej, zaaranżowanie przestrzeni: 

dekoracja holu nawiązująca do motywu przewodniego inicjatywy. Film edukacyjny Szkolnego 

Koła ODO  z serwisu Youtube pt. Bezpieczni 2.0  

strony www: 

https://www.youtube.com/watch?v=rfChJfG0lX8, 

https://internatzamosc.wixsite.com/szkodo. 

 

Słowa kluczowe: dane osobowe, ochrona, prywatność, Internet, zagrożenia. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rfChJfG0lX8
https://internatzamosc.wixsite.com/szkodo


 

Warsztatów edukacyjne 

 

1. Wstęp 

Organizatorzy warsztatów edukacyjnych powitali zaproszonych gości; Dyrekcję, 
uczniów i nauczycieli.  W krótkim wstępie przedstawiono przebieg warsztatów oraz cel  
inicjatywy poświęconej obchodom Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz  Dnia 
Bezpiecznego Internetu. 
Następnie lektor, w roli którego wystąpiła uczennica klasy 1 Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy rozpoczął warsztaty. 

 

2. Przebieg warsztatów 

Scenki sytuacyjne 

Uczniowie klasy 1 Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy odegrali scenki 

sytuacyjne o następującej tematyce. ( Załącznik nr 1) 

Scenka nr 1 Prywatność ważna sprawa! 

Scenka nr 2 Piotr w sieci i w realu… 

Scenka nr 3 Fotka, fejs i kłopoty…. 

Scenka nr 4 Zagrożenia Internetu. 

Podsumowanie: Scenki sytuacyjne zostały podsumowane prezentacją etykiet 

wyrazowo-obrazowych zawierających zasady bezpiecznego korzystania z Internetu           

( Załącznik nr 2) 

Quiz Bezpieczni 2.O – vlogujemy (autor: Kamil Leńczuk, Szkolne Koło Ochrony 

Danych Osobowych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu) 

Uczniowie zostają podzieleni na 6 grup przy stanowiskach komputerowych. 

Następnie każda z grup włącza film przygotowany przez Szkolne Koło Ochrony 
Danych Osobowych na serwisie YouTube pt. Bezpieczni 2.0, i wykonuje zadania 
zgodnie z instruktarzem zamieszczonym w filmie. 

W filmie poruszona jest tematyka związana z zasadami bezpieczeństwa w Internecie           
i ochroną danych osobowych w sieci. Film jest podzielony na 5 części: Anonimowość, 
Hasła, Antywirus, Logowanie, Formularze online. 

Uczniowie, po obejrzeniu poszczególnej części, muszą przejść na stronę internetową 
podaną w opisie filmu i rozwiązać zadanie związane z wcześniej poruszoną tematyką.  



Zadania są w formie aplikacji multimedialnych wykonanych w serwisie 

Learningapps.org i mają za zadanie sprawdzić wiedzę każdej z grup na tematy 

poruszane w filmie. 

Łamigłówki  

Karty pracy w formacie A3 dla uczniów do pracy w grupach. Po wykonaniu zadań 

łamigłówki zostały omówione i zaprezentowane przez uczniów.  

I Łamigłówka  Kilka definicji ( połącz ze sobą pojęcia i ich wyjaśnienia). 

II Łamigłówka Nieznajomy w sieci ( historyjka obrazkowa). 

III Łamigłówka Co o mnie wiesz? ( informacje zawarte na fotografiach umieszczonych 

w sieci). 

IV Łamigłówka Internet, a szkoła ( uzależnienie od komputera, problemy w szkole). 

Źródło: https://www.superkid.pl/ 

 

 

Ewaluacja: 

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych. Wykazali się wiedzą  

i umiejętnościami praktycznymi, zdobyli nowe doświadczenia.  

 
 

Uwagi, wskazówki czy rekomendacje: 

Warsztaty edukacyjne pod hasłem „ Świadomy i bezpieczny w wirtualnym świecie”, zostały 

zorganizowane dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  do Pracy. Miały na celu 

propagowanie ochrony danych osobowych i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 

wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Uczniowie poszerzyli i utrwalili dotychczas zdobytą wiedzę, sprawie posługiwali się sprzętem 

komputerowym, obsługiwali tablicę interaktywną rozwijali umiejętności praktyczne.  

 

 

Informacje o działania zrealizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                    
w Zamościu - Szkoła Specjalne Przysposabiająca do Pracy - w ramach X jubileuszowej edycji 
ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa" znajdują się na stronie Ośrodka: 
http://www.soswzamosc.internetdsl.pl/index.php/2-uncategorised/829-twoje-dane-twoja-sprawa 

https://www.superkid.pl/
http://www.soswzamosc.internetdsl.pl/index.php/2-uncategorised/829-twoje-dane-twoja-sprawa


Załącznik nr 1 

Scenariusz 

Scenka 1-  Prywatność ważna sprawa! 

Narrator: W zasobach INTERNETU możemy natrafić wiele darmowych gier, zdarza się tak, 

że ciężko się od nich oderwać, przez co zapominany o realnym świecie.  

Opis sytuacji: Jolę odwiedza koleżanka. Jola siedzi przed laptopem.  

Ewelina: Cześć Jolu! Widzę, że grasz sobie. Może zrobisz przerwę i wyskoczymy do kina? 

Jola: Cześć, no coś ty! Siadaj mam tu fajną grę! 

Ewelina: No dobra. Zobaczmy co tu jest ciekawego. O! To jest jakaś super gra. 

Narrator:  Ktoś chce, żeby podać mu dane osobowe użytkownika. 

`Jola: Co!!!  Mam podać imię, nazwisko i adres? Hm, może i tak… 

Narrator: Czy podawanie informacji o sobie w Internecie jest bezpieczne??? 

Piotr:(uczeń przebrany za diabła) Ha, ha, ha. O! Kolejne naiwne dziecko wpadnie w moją 

pułapkę, ha, ha,  ha. Już ja wiem jak wykorzystać czyjeś dane osobowe! 

Ewelina: Jola opamiętaj się! Nie podawaj w sieci swoich danych osobowych!!! 

Jola: Chyba masz rację Ewelina!!! To jest niebezpieczne. Nie chcę by spotkało mnie coś 

złego… 

Narrator: Nie podawaj w sieci bezmyślnie informacji o sobie.  

Piotr: A to pech, a to pech. Już myślałem, że poda mi swoje prywatne dane, zrobiłbym               

z nich użytek! 

Narrator: Pamiętaj, chroń swoja prywatność. Nie podawaj w sieci  danych osobowych               

takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy numeru telefonu.  

 

Narrator: Scenka 2 – Piotr w sieci i w realu.  

Narrator: Wirtualny świat jest pełen niebezpieczeństw. Nie wszyscy internauci mają dobre 

zamiary. Sami popatrzcie… 

Piotr: Ach może dzisiaj mi się poszczęści i jakaś niemądra dziewczyna wpadnie w moje ręce 

ha, ha. Zaloguję się na fejsa ha, ha, ha.  O! mam. Jest jakaś Agnieszka, napiszę do niej: „Cześć 

Aga, jestem Piotr, pogadamy chwilę? Znasz jakieś fajne aplikacje do słuchania muzyki? 

Aga– Siema Piotr, pewnie, że znam! 

Hm, fajny ten Piotrek, ciekawie wygląda na zdjęciu! 

Piotrek– Może się spotkamy dzisiaj i bliżej poznamy??? 



Aga: …(myśli)...W sumie czemu nie… Możemy się spotkać 

Piotr: Pasuje Ci za godzinę? 

Aga: Jasne. (poprawia makijaż, patrzy na zegarek).  

Zbieram się bo już późno. (po drodze spotyka koleżankę)  

Ola- Cześć  Aga, gdzie idziesz? 

Aga- Umówiłam się na spotkanie z Piotrkiem, poznałam go w sieci, jest w naszym wieku. 

Ola:  No co ty! Przecież nawet go nie znasz, to może być zupełnie ktoś inny.  

Aga Prześledziłam jego profil na fejsie i rozmawiałam z nim. On jest naprawdę fajny. Muszę 

lecieć, na razie!!! 

Ola: Z ciekawości sprawdzę z kim ona się spotka… Kim jest ten tajemniczy Piotr? 

Opis sytuacji: Za rogiem pojawia się Piotr, który okazał się zupełnie kimś innym ( uczeń 

przebrany za diabła) 

Ola: Aga!!! Uważaj  !!! 

Aga: O nie! Ola miała rację! To zupełnie inna osoba!!! Uciekam !!! 

Piotrek: A to pech! A niech to! Już myślałem, że uda mi się ją schwytać!  

Narrator: Pamiętaj! Nigdy nie można w 100% zaufać osobom poznanym w sieci. Bądź 

ostrożny. O propozycjach takich spotkań informuj bliskie i zaufane osoby. 

 

Scenka 3- Fotka, fejs i kłopoty. 

Narrator: Agnieszka i Jola spędzały razem ostatni dzień wakacji. Wybrały się nad jezioro. 

Dziewczyny świetnie się bawiły, spacerowały, opalały się, robiły sobie dużo zdjęć.  Zdjęcia 

miały być pamiątką z wakacji, a w rzeczywistości  przysporzyły trochę kłopotów… 

Aga: Jejku, jak tu jest fajnie! 

Jola: Świetne miejsce na spędzenie ostatnich chwil przed powrotem do szkoły. Musimy zrobić 

jak najwięcej fotek, żeby pokazać znajomym. 

Opis sytuacji: Dziewczyny robią sobie wakacyjne zdjęcia. Po czym wracają do domu. Aga od 

razu siada przed komputer, aby sprawdzić portal społecznościowy. 

Aga: Szkoda, że to ostatni dzień wakacji. Hm, ciekawe co tam słychać na fejsie. Może ktoś 

wrzucił jakieś fotki? Te nasze zdjęcia z Jolą są takie fajne, może wrzucę kilka na portal? 

Opis sytuacji: Do Agnieszki odzywa się kolega z klasy. 

Marcin:  Cześć Aga. 



Aga: Cześć Marcin, co słychać? 

Marcin: Właśnie zobaczyłem, że jesteś dostępna i wrzucasz jakieś zdjęcia do neta. 

Aga: Tak,  wakacyjne zdjęcia , fajne nie?? 

Marcin: Oszalałaś! Po pierwsze,  nie jesteś na nich sama.  A po drugie, te fotki będą dostępne 

do oglądania dla wszystkich. Muszę kończyć. Nara.  

Aga:  Pa!!! Sama nie wiem. Wrzucę tylko swoje, co się może stać. Przecież wszyscy wrzucają 

fotki do neta.  

Opis sytuacji: Pierwszy dzień w szkole. Słychać dzwonek na przerwę. Uczniowie spacerują po 

korytarzu. Aga jest w towarzystwie Joli i Marcina. 

Michał: (rzuca kartką z portretem krowy w Agnieszkę i wyśmiewa się z niej) Ha, ha, ha. Ty 

głupia krowo! 

Opis sytuacji: Aga sprawdza co zawiera kartka, którą rzucił Michał. 

Aga: Popatrzcie! To moje zdjęcie. Przerobili mnie na krowę!!! 

Michał i koleżanki- I co ,myślałaś, że jesteś taka fajna!!!??? Muu, muu!!! Krowa, krowa. 

Jola: Wrzuciłaś wakacyjne zdjęcia do fejsa? 

Aga: Tak. (Płacz). Marcin miałeś rację, nie powinnam wrzucać tych zdjęć do sieci! Czym 

prędzej usunę te zdjęcia i na drugi raz zastanowię się zanim coś wrzucę do Internetu. 

Narrator. Dbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj by widzieli je 

tylko Twoi znajomi, osoby zaufane. 

  

Narrator: Scenka 4: Zagrożenia Internetu. 

Narrator: Korzystając z komputera i Internetu, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. 

Czasem, coś może nas zaskoczyć lub  przestraszyć.  

Opis sytuacji: Michał pobrał pliki z nieznanego mu źródła. Jego komputer zainfekowały 

wirusy. Na pomoc wzywa mamę.  

Michał: O nie, co ja zrobiłem. Mamo! Mamo! 

Aga: Co się stało??? To wirus komputerowy! Dobrze, że mnie zawołałeś. Razem poradzimy 

sobie z tym!!! 

 

Narrator:  Korzystając z Internetu możemy napotkać na kłopoty. Wirus internetowy może 

zaatakować nasz komputer, albo możemy trafić na niepokojącą stronę www. Pamiętaj! 

Zabezpiecz swój komputer, zainstaluj program antywirusowy. 

 



Podsumowanie. Przestrogi Lektora: 

 Narrator: Większość z nas korzysta z Internetu, ale nie wszyscy robią to mądrze i 

bezpiecznie. Sami widzicie, jak łatwo można kogoś skrzywdzić, paść ofiarą oszustwa bądź 

zapomnieć o realnym świecie.  

 Pamiętajcie o  kilku prostych zasadach korzystania z sieci: (uczniowie wychodzą z etykietami) 

- nie podawaj swoich danych osobowych 

-nie ufaj osobom poznanym w sieci 

-mów, jeśli coś jest nie tak, w przypadku gdy w Internecie coś cię zaniepokoi  

- zabezpiecz komputer, pamiętając o zainstalowaniu programów antywirusowych 

- stosuj zasady netykiety: 

- bądź kulturalny, 

- bądź odpowiedzialny, za to co piszesz, 

- nie kradnij cudzych materiałów, 

- nie podszywaj się pod innych, 

- nie staraj się zobaczyć tego, co ktoś zabezpieczył hasłem, 

- nie zaśmiecaj konta, maila drugiej osobie spamem, 

- nie pozostawiaj  swoich starych kont w sieci, 

- nie wysyłaj łańcuszków szczęścia, 

- nie pisz wielkimi literami! Jest to traktowane jako krzyk, 

- dokładanie adresuj i podawaj temat listu, 

- nie rozsyłaj wirusów!  

      -     nie hejtuj, bądź OK.! 

 

 

Autorzy scenariusza: Edyta Grechuta, Magdalena Gontarz 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu, Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy.  

 



Załącznik nr 2  

Etykiety wyrazowo-obrazowe 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SIECI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DBAJ O PRYWATNOŚC SWOICH 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 



MÓW, JEŚLI COŚ JEST NIE TAK! 

 

 

 

 



 

NIE HEJTUJ – BĄDŹ OK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIE UFAJ OSOBOM POZNANYM W SIECI     

 

       

 

 

 

 

 

 



ZABEZPIECZ SWÓJ KOMPUTER! 

 

PAMIETAJ O ZAINSTALOWANIU PROGRAMÓW        

ANTYWIRUSOWYCH. 

 

 
 



STOSUJ ZASADY NETYKIETY 

- Bądź kulturalny! 

- Bądź odpowiedzialny, za to co piszesz. 

- Nie kradnij cudzych materiałów!  

- Nie podszywaj się pod innych! 

- Nie staraj się zobaczyć tego, co ktoś zabezpieczył hasłem! 

- Nie zaśmiecaj konta, maila drugiej osobie spamem! 

- Nie pozostawiaj  swoich starych kont w sieci! 

- Nie wysyłaj łańcuszków szczęścia! 

- Nie pisz wielkimi literami! Jest to traktowane jako krzyk! 

- Dokładanie adresuj i podawaj temat listu. 

- Nie rozsyłaj wirusów! 

 

 

 

 

 

 

Autor: Edyta Grechuta 


