
Media Literacy – Umiejętność korzystania z mediów 

Wykład dla dzieci i młodzieży 

 

 

Format: 

Wykład podzielony jest na 2 części: 

1. Podstawy umiejętności korzystania z mediów, krótkie wprowadzenie do świata cyfrowego 

2. Podstawy bezpieczeństwa cyfrowego, czyli jak chronić się w cyberprzestrzeni 

 

Cele wykładu: 

- przestać brać wszystko online za dobrą monetę 

- uchronić się przed naruszeniami prywatności i bezpieczeństwa 

- nauczyć się samodzielnie badać źródła wiadomości  

- szybka identyfikacja najczęstszych taktyk dezinformacji i manipulacji mediami w Internecie 

 

Część 1: Podstawy Media Literacy - umiejętności korzystania z mediów 

 

Wykład ten wprowadza studentów w pojęcia „umiejętność korzystania z mediów” i 

„krytyczne myślenie”, ucząc ich o wadach mediów społecznościowych oraz dając 

podstawę do bardziej świadomego przyswajania informacji. 

 

Terminy do poznania i wyuczenia: 

 

Dezinformacja - termin oznaczający informacje, które prawdopodobnie są fałszywe, i które są 

tworzone, prezentowane i rozpowszechniane w celu uzyskania przez kogoś korzyści lub 

celowego zniechęcenia opinii publicznej. 

 

Media literacy / Umiejętność korzystania z mediów - umiejętność rozpoznawania różnych 

rodzajów mediów i rozumienia komunikatów, które wysyłają. 

 

Fake news / Fałszywe wiadomości - fałszywe historie, które wydają się prawdziwymi 

wiadomościami, rozpowszechniane w Internecie lub za pomocą innych mediów, zwykle 

tworzone w celu wpłynięcia na poglądy polityczne lub jako żart. 

 

Clickbait - treści, których głównym celem jest przyciągnięcie uwagi i zachęcenie 

odwiedzających do kliknięcia w link do określonej strony internetowej. 

 

Fakt - rzecz, która jest znana lub okazała się prawdziwa. 

 

Fact-checking tools - narzędzia do sprawdzania faktów to witryny, które sprawdzają 

dokładność i wiarygodność informacji w przestrzeni publicznej. 

 

 

 



 

 

Skrypt – konspekt:  

 

Wykładowca powinien skorzystać z  załączonej prezentacji, która zawiera wizualne przykłady i 

ćwiczenia interaktywne, ważne dla utrzymania uwagi młodych uczniów. Jest to również istotne 

ze względu na kojarzenie już widzianych przykładów dezinformacji z przykładami, które okazały 

się dezinformacją, w celu łatwiejszej identyfikacji w przyszłości. 

 

Wykładowca ma również możliwość skorzystania z towarzyszącego wykładu wideo. 

 

 

Część 2: Podstawy cyfrowego bezpieczeństwa i ochrony 

 

Wykład ten ma na celu nauczenie studentów prostszych wewnętrznych zasad działania 

Internetu i umożliwienie im rozpoczęcia konfigurowania swoich środków bezpieczeństwa. Da im 

też podstawę do poznania zasad prywatności i cyberbezpieczeństwa oraz spróbuje poszerzyć 

ich światopogląd i opinie na tematy pokrewne. 

 

Terminy do poznania i wyuczenia: 

 

Holistyczne bezpieczeństwo — to podejście do bezpieczeństwa i ochrony obrońców praw 

człowieka, zdefiniowane w Podręczniku Bezpieczeństwa Holistycznego jako integrujące 

„dbałość o siebie, bezpieczeństwo cyfrowe i bezpieczeństwo informacji z tradycyjnymi 

praktykami zarządzania bezpieczeństwem. 

 

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe - gdy użytkownik musi dostarczyć dwa lub więcej 

dowodów w celu zweryfikowania swojej tożsamości, aby uzyskać dostęp do aplikacji lub zasobu 

cyfrowego. 

 

DNS - Domain Name System to hierarchiczny i zdecentralizowany system nazewnictwa 

komputerów, usług lub innych zasobów podłączonych do Internetu. „Książka telefoniczna w 

internecie”. 

 

Głęboka sieć - część sieci WWW, której nie można wykryć za pomocą standardowych 

wyszukiwarek, w tym strony chronione hasłem lub strony dynamiczne oraz sieci zaszyfrowane. 

 

Dark Web: Ciemna sieć - zawartość sieci WWW, która istnieje w ciemnych sieciach: sieci 

nakładkowe, które korzystają z Internetu, ale wymagają określonego oprogramowania, 

konfiguracji lub autoryzacji dostępu. 

 

 

Skrypt - konspekt: 

 



Wykładowca powinien skorzystać z towarzyszącej prezentacji wizualnej lub podać kilka 

przykładów ze swojego życia osobistego, aby lepiej wyjaśnić niektóre pojęcia, które mogą być 

zbyt abstrakcyjne w zależności od średniego wieku studentów. Terminy takie jak prywatność 

(która łączy się z wolnością słowa) i bezpieczeństwo cyfrowe, mogą być zbyt złożonymi 

tematami, dlatego najlepiej byłoby użyć uproszczonych terminów i przykładów opartych na 

doświadczeniach (np. Porównanie bezpieczeństwa cybernetycznego z bezpieczeństwem domu 

itp.) 


