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Zapraszamy do kontaktu z 
siecią szkół języka 
angielskiego dla dzieci i 
młodzieży  Early Stage 

Early Stage
Universe.Earlystage.pl
FB: @earlystage
IG: @early_stage

Zajrzyjcie też do bazy wiedzy dla nauczycieli i 
nauczycielek:  universe.earlystage.pl



Zapraszamy do kontaktu z 
nami, prowadzącymi 
webinar:)

Zuzanna Piechowicz
zuza.piechowicz@gmail.com
727 467 707
FB: @zuza.piechowicz
IG: @piechowicz.zuza

Maciej Sopyło
m.sopylo@kooperatywatrenerska.pl
507 296 107
FB: @maciejsopylo

Znajdziecie nas też: 
FB: @kooperatywatrenerska 

fot. Tomasz Toczek, Early Stage
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Co przed nami: 
23.11. Webinar: Jak rozmawiać o sieci z najmłodszymi?
Kiedy i jak zacząć rozmawiać z dziećmi o Internecie? Jakie tematy 
poruszyć? Jak zrobić to ciekawie? (zapisy wkrótce)

30.11. Podcast: Nowe technologie i relacje.
Jak ja, nauczyciel/nauczycielka mogę poczuć się pewnie w 
wykorzystywaniu nowych technologii na lekcjach? Jak utrzymać 
kontakt z uczniami i uczennicami pracując z nowymi technologiami?

7.12. Webinar: Nie tylko odbiorcy. Jak być twórczym w sieci?
Jak namawiać dzieci i młodzież, by byli w sieci kreatywni? I dlaczego 
warto?

W 2021 zaprosimy na spotkania rodziców dzieci, rodziców nastolatków 
oraz samych uczniów i uczennice.



Jak korzystać z polecanych materiałów?

Rekomendujemy, by  prezentowane materiały, 
narzędzia i scenariusze wykorzystać do projektowania 
zajęć w oparciu o Cykl kolba (patrz następny slajd)

Zachęcamy, by zwracać uwagę na licencję, na której 
opublikowany został dany polecany przez nas 
materiał - tak, by korzystać z nich zgodnie z prawem 
autorskim. Więcej o licencjach: 
www.creativecommons.pl 

http://www.creativecommons.pl




● Czy zostałem zhakowany? 
https://haveibeenpwned.com/

● Urszula Dobrzańska, Scenariusz “Twój cyfrowy ślad”, 
https://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/twoj-cyfrowy-slad 

● Film “Social media stalker”
https://www.youtube.com/watch?v=CLRBYhd7e4Q

● Film “Amazing mind reader reveals his gift|” 
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I

● Sprawdzanie bezpieczeństwa haseł w sieci 
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/

● Informacja o wyciekach danych
https://informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-big
gest-data-breaches-hacks/

● Jak zmieniać ustawienia prywatności na Facebooku:
https://www.facebook.com/help/193677450678703

Linki prezentowane podczas webinarium: 
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Scenariusze lekcji, które polecamy:
● “Bezpieczeństwo informacji w sieci”

https://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/bezpieczenstwo-informacji-w-si
eci

● “Wizerunek - jak ochronić swoje prawa?”
https://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/wizerunek-jak-chronic-swoje-pr
awa

● “Kto nas śledzi w sieci” 
https://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/kto-nas-sledzi-w-sieci

● “Funkcjonowanie w społecznościach internetowych” 
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/funkcjonowanie-w-spolecznos
ciach-internetowych/

● “Bezpieczna komunikacja w sieci” 
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/bezpieczna-komunikacja-w-si
eci/

● Asy internetu - scenariusze zajęć z działu “Siła” 
https://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/materialy/asy-internetu-scen
ariusze-lekcji/

● Cyfrowobezpieczni.pl 
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-
lekcji
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Strony, na które warto zaglądać:

Platforma Edukacyjna Early Stage
https://universe.earlystage.pl/

Fundacja Panoptykon (Cyfrowa Wyprawka)  
https://cyfrowa-wyprawka.org/

Fundacja Nowoczesna Polska 
http://edukacjamedialna.edu.pl/

Centrum Edukacji Obywatelskiej 
https://ceo.org.pl/

Fundacja Szkoła z klasą
https://www.szkolazklasa.org.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
https://fdds.pl/

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg
https://dbamomojzasieg.com/
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