Plan działań
Termin
Wrzesień

Tytuł i forma zajęć

Osoba odpowiedzialna
Magdalena Bonar

•
•
•

Wrzesień

Magdalena Bonar
Barbara Bednarczyk

•
•

Zgłoszenie szkoły do programu
Opracowanie harmonogramu projektu:
Twoje dane-twoja sprawa.
Spotkanie zespołu do realizacji Projektu
i ustalenia planu działań.
Wystawa w holu szkoły informująca
uczniów o projekcie: GIODO. Twoje
dane –twoja sprawa.
Zamieszczenie na szkolnej stronie
WWW informacji na temat Projektu i
działalności

Październik

Jadwiga Libront

•

Ankieta wśród uczniów dot. Ochrony
swoich danych osobowych i
bezpieczeństwa w sieci.

26-27 października

Magdalena Bonar

•
•

Konferencja GIODO w Warszawie
Poznanie zagadnień związanych z
ochroną danych osobowych i
obowiązującym prawem ochrony
danych.
Otrzymanie materiałów edukacyjnych.

•
listopad

Dariusz Wojtczak

•
•

Grudzień

Ewa Morawska

•
•

•
Styczeń

Katarzyna Milewska
Magdalena Bonar
Marek Celny

•
•
•

Opracowanie wyników ankiety
Prezentacja wyników ankiety uczniom i
nauczycielom (prezentacja wyników na
stronie szkoły i na Radzie
Pedagogicznej)
Bezpieczeństwo w sieci- Spotkanie
uczniów z policjantem.
Poznanie zagadnień związanych z
ochroną danych osobowych i
obowiązującym prawem ochrony
danych.
Zajęcia warsztatowe, dyskusja
Dzień Ochrony Danych Osobowych28.01.17
Przygotowanie wystawy dot. Ochrony
danych osobowych
Tworzenie logo projektu w ramach
zajęć plastycznych

Termin
Styczeń

Tytuł i forma zajęć

Osoba odpowiedzialna
Wychowawcy klas

•
•

Styczeń/luty

Wychowawcy klas

•

•

Luty

Ewa Morawska

•
•

Luty

Magdalena Bonar i
uczniowie klasy IV TI

•

•

•
•

Marzec

Magdalena Bonar
Marek Celny

•
•
•

Kwiecień

Pedagog

•

W ramach spotkań z rodzicami
prezentacja multimedialna na temat
bezpiecznego korzystania z mediów
Wykorzystanie materiałów
otrzymanych na konferencji oraz
zamieszczonych na GIODO
Przeprowadzenie lekcji
tematycznych: Twoje dane twoja
sprawa dotyczących ochrony danych
oraz bezpieczeństwa w Internecie w
ramach godziny wychowawczej.
Wykorzystanie materiałów
otrzymanych na konferencji oraz
zamieszczonych na GIODO
Rada szkoleniowa dot, GIODO
Wykorzystanie materiałów
otrzymanych na konferencji oraz
zamieszczonych na stronie GIODO.
Zajęcia w Przedszkolu Magdalenka:
„Przedszkolaki Sieciaki. Mały krok
dla przedszkolaka- duży dla
bezpieczeństwa”.
Przeprowadzenie lekcji tematycznej dla
przedszkolaków dotyczących ochrony
danych oraz bezpieczeństwa w
Internecie.
Kształtowania wśród przedszkolaków
wiedzy i umiejętności związanych z
bezpieczeństwem w sieci.
Przygotowanie plakatu informacyjnego
dla rodziców w przedszkolu dot.
Ochrony danych osobowych

Powiatowy konkurs plastyczny na
plakat: Twoje dane-twoja sprawa.
Konkurs plastyczny promujący
bezpieczeństwo w sieci.
Konkurs przeznaczony jest dla
przedszkoli, szkół podstawowych i
ponadpodstawowych
Zaplanowanie i przeprowadzenie
zajęć profilaktycznych – „Uwaga!
Fonoholizm” i „Stop
cyberprzemocy”.

Termin
Maj

Tytuł i forma zajęć

Osoba odpowiedzialna
Magdalena Bonar i
uczniowie klasy II TI

•
•

Maj/czerwiec

Koordynator Magdalena
Bonar i zespół
odpowiedzialny za
realizację projektu
GIODO

•

•
•

•
•
•
•

Cały rok

Jadwiga Libront

•

„Dzieci w sieci dobrych manier”Zajęcia w ramach projektu GIODOTwoje Dane –Twoja Sprawa.
Przeprowadzenie lekcji tematycznej dla
przedszkolaków dotyczących ochrony
danych oraz bezpieczeństwa w
Internecie.
Sporządzenie raportu
podsumowującego działania oparte
na realizacji Projektu „Twoje Dane –
Twoja sprawa”.
Seminarium podsumowujące realizację
Dokonanie ewaluacji działań.
Sporządzenie raportu końcowego z
realizacji Programu „Twoje dane –
Twoja sprawa” i przesłanie do Giodo.
Przesłanie do Giodo autorskich
scenariuszy zajęć.
Uczestniczenie w seminarium
podsumowującym realizację Programu
Podsumowanie realizacji Programu w
szkole.
Podsumowanie działań i przedstawienie
Radzie Pedagogicznej
Dokumentowanie działań projektu na
stronie szkoły i w prasie lokalnej

Koordynator projektu:
Magdalena Bonar

Projekt napisany w oparciu o materiały GIODO
Źródło: WWW. giodo.gov.pl

