
Dobre praktyki
VI etap Ogólnopolskiej Gry Edukacyjnej

„Twoje dane – Twoja sprawa”.



Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie

w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiła do VII edycji 

Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO:

• „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych 

osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów 

i nauczycieli”.



Ogólnopolska Gra Planszowa – Edukacyjna 

„Twoje dane – Twoja sprawa”

Gra składa się z siedmiu etapów. 

Każdy z nich przebiega pod osobnym hasłem, które 

uwzględnia konkretne zagadnienia z zakresu ochrony 

danych osobowych i prawa do prywatności.

W projekcie gry bierze udział 34 szkoły z Polski, w tym 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92 W WARSZAWIE



KLASA IV B gra razem z Polską

• 21 uczniów klasy IV B razem z wychowawcą przystąpiło do 

Ogólnopolskiego  Projektu Gry Planszowej – Edukacyjnej          

„TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA”

• Inicjatorem i autorem projektu gry jest Anna Janik 

nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi.

• Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest GIODO -

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.



Tegoroczne hasło na planszy od startu do finiszu brzmi 

„VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU 

EDUKACYJNEGO TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA”. 

Uczestnicy w ramach gry realizują różnorodne zadania 

w swojej placówce, a także w środowisku lokalnym.



Plansza do gry i regulamin





I ETAP „MISTRZ WIEDZY”

Klasa IV B wylosowała następujące zadanie:

Zaprojektowanie i wykonanie krzyżówki 

na temat ochrony danych – hasło „DANE OSOBOWE”.

Krzyżówka została przeprowadzona wśród uczniów klasy VI A 

podczas zajęć komputerowych. Duży format krzyżówki został 

powieszony na gazetce ściennej i codziennie był uzupełniany o 

kolejne hasło. Realizację zadania przedstawiają fotografie.







II ETAP „BIAŁE ŚWIĘTA Z GIODO”

Klasa IV B wylosowała następujące zadanie:

Zaprojektowanie i wykonanie 10 mikołajkowych czapeczek na 

których znajdą się informacje dotyczące ochrony danych 

osobowych.

Czapeczki mikołajkowe zostały wykorzystane podczas wigilii klasowej.

Realizację zadania przedstawiają fotografie.





III ETAP „PLAKATUJĘ-INFORMUJĘ”

Klasa IV B wylosowała następujące zadanie:

Przygotowanie plakatu dużego formatu wykonanego dowolną 

techniką z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych 

Osobowych przypadającego 28 stycznia 2017 roku.

Realizację zadania przedstawiają fotografie.





IV ETAP „KONKURSOWE ABC”

Klasa IV B wylosowała następujące zadanie:

Przygotowanie według pomysłu uczniów i wychowawcy 

konkursu klasowego dotyczącego ułożenia z liter 

CYBERPRZEMOC innych polskich wyrazów minimum 

trzyliterowych (praca w grupach na czas)

Realizację zadania przedstawiają fotografie.







V ETAP „ZAPREZENTUJ SIEBIE”

Klasa IV B wylosowała następujące zadanie:

Przygotowanie według pomysłu uczniów i koordynatora 

wystawy-5 stoisk informacyjnych na temat ochrony danych 

osobowych umożliwiających zwiedzenie jej innym uczniom, 

nauczycielom, rodzicom.

Realizację zadania przedstawiają fotografie.











Dnia 12 kwietnia 2017 r. podczas szkolnego Festiwalu Nauki, klasa IV b 

zaprezentowała 5 przygotowanych przez siebie stanowisk:

1) DODO-dzień ochrony danych osobowych (informacje, plakaty, quiz)

2) GIODO-co oznacza, kto jest inspektorem, gdzie jest siedziba?

3) KRZYŻÓWKI, WYKREŚLANKI, REBUSY - hasła dotyczące ochrony 

danych osobowych

4) CYBERPRZEMOC-plakaty, materiały informacyjne, gra planszowa 

wymyślona przez ucznia

5) GRA EDUKACYJNA "TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA"-plansza 

do gry, regulamin gry, kolejne etapy gry (wylosowane zadania i ich 

realizacja przez uczniów).



VI ETAP „DOBRE PRAKTYKI”

Klasa IV B wylosowała następujące zadanie:

Stworzenie księgi – poradnika – albumu naszych działań w 

formie tekstowej lub elektronicznej, w której zamieścimy 

wypracowane w trakcie gry własne materiały oraz elementy 

graficzne w postaci zdjęć.

Realizację zadania przedstawiają fotografie.



A to my – uczestnicy gry „Twoje dane-Twoja sprawa”



Jakie działania podejmowaliśmy jeszcze w 

ramach projektu „Twoje dane-Twoja sprawa?

• Zajęcia w klasach I-VI na temat ochrony danych osobowych, 

bezpieczeństwa w Internecie, prawa do ochrony prywatności 

(godziny wychowawcze, język angielski, zajęcia komputerowe, 

terapia pedagogiczna, zajęcia świetlicowe)

• Konkurs plastyczny i multimedialny zorganizowany z okazji 

Dnia Ochrony Danych Osobowych.



DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH-
KONKURS DLA UCZNIÓW



PRACE UCZNIÓW



PAMIĘTAJ!

To co wrzucisz do sieci zostaje tam na zawsze!

Chronisz dane – chronisz siebie!


