Czym jest
cyfrowy
ślad?

Będziecie potrzebować:

Kartę pracy Unibook do druku, kartę można pobrać:
tutaj.
Prezentacja multimedialna do obejrzenia tutaj.
Karta pracy Tajemniczy Misiek do druku, kartę
można pobrać tutaj.

Wstęp:
ZASTANÓW SIĘ:
Ile czasu spędzasz czasu przed komputerem każdego dnia?
Ile czasu będzie to w ciągu tygodnia? Jakie aktywności wtedy wykonujesz?
Jak często potrzebujesz podać swoje dane, by skorzystać ze strony
internetowej, np. zagrać w grę?
OBEJRZYJ FILM: Obejrzyj ﬁlm z udziałem dr Mariusza Piotrowskiego, który
opowie o początkach internetu, oraz o tym ile informacji do niego traﬁa.
FLIM:
https://drive.google.com/ﬁle/d/11B6S0RDA3REi_K5F3MFhT8ZooHbapnﬁ/view
ZASTANÓW SIĘ:
Dlaczego trzeba być ostrożnym przy korzystaniu z internetu?
Kto może skorzystać na tym, że korzystamy z internetu?
Jakie informacje o nas możemy nieświadomie zostawić w internecie?
Co może stać się z tymi informacjami?

Portal Unibook?

ĆWICZENIE: Kilka dni temu Twoja szkoła postanowiła stworzyć specjalny
serwis społecznościowy dla uczniów, który będzie nazywał się Unibook.
Aby założyć na nim konto musisz wypełnić papierowy formularz
i uzupełnić znajdujące się na nim pola.

UZUPEŁNIANIE: Wypełnij papierowy formularz rejestracyjny do serwisu
społecznościowego Unibook. Zachowaj go w pobliżu, będzie Ci później
potrzebny!

Wyszukiwanie informacji
WYSZUKIWANIE: Spróbuj wyszukać informacji w internecie na temat dr
Mariusza Piotrowskiego (poprzedni ﬁlm był właśnie z jego udziałem).
ZNAJDŹ ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
Ile ma lat?
Czym się zajmuje?
Jakie szkoły ukończył?
Ile można znaleźć w internecie informacji o każdym z nas?
ZASTANÓW SIĘ:
Czy trudno było Ci znaleźć odpowiedzi na te pytania?
Jakie informacje udało Ci się znaleźć, czy można dotrzeć do informacji,
o których nie chcielibyśmy, by ktoś wiedział?
Czy wszystkie znalezione informacje są prawdziwe?

Wiedza dla rodzica
OBEJRZYJ: prezentację multimedialną od slajdu 2 do 9 oraz zapoznaj się
z informacjami zawartymi na następnej stronie, aby przeprowadzić
następującą dyskusję:
Czy dane, które można znaleźć w Internecie zawsze są aktualne?
Czy zdarza Ci się dzielić swoimi emocjami w internecie, np. piszesz na
forum, że jesteś smutny/a, radosny/a, zdenerwowany/a itp.?
Czy tydzień po dniu publikacji chciałbyś/ałabyś, by taka informacja dalej
była widoczna?
ĆWICZENIE: Znajdźcie w domu papierową encyklopedię, w której znajdują
się informacje o Plutonie (sprzed 2006 roku). Porównajcie je wspólnie
z informacjami dostępnymi w prezentacji multimedialnej. Zastanówcie się
z czego wynikają te różnice. Dzięki temu dziecko zobaczy, że informacje nie
są trwałe i często się zmieniają.

Wiedza dla rodzica
Rozwój mediów dokonywał się na przestrzeni wielu wieków. Procesowi temu
przyświecał jeden ogólny cel - próbowano pogodzić trwałość zapisywanych
informacji i możliwości ich łatwego rozpowszechniania. W czasach plemiennych
informacje były przekazywane ustnie, istniała więc możliwość ich
rozprzestrzeniania, ale utrwalone były one tylko
w pamięci członków wspólnoty.
Następnie informacje zapisywano w różnych formach, które były trwalsze od
przekazu ustnego. Gliniane tabliczki, papirus, czy w końcu papier, który wszedł
do użytku w XVIII wieku.
Wraz z rozwojem cywilizacji, rozwijały się technologie zapisu danych. W XX
wieku popularność zyskały ﬁlmy, a następnie dane cyfrowe. To właśnie one mają
największą możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się. Dzięki internetowi są w
stanie dotrzeć na drugi koniec świata
w ciągu kilku sekund. Ich trwałość też uległa zmianie. Tak szybko jak się
pojawiają, tak szybko mogą zniknąć prawie bez śladu.

Prawda czy fałsz?

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: Na kolejnym slajdzie znajdziecie stronę
z Wikipedii na temat Mikołaja Kopernika. Zastanów się nad tym, czy te
informacje są prawdziwe.
PODSUMOWANIE:
W internecie można natknąć się na niesprawdzone informacje. Kiedy
czytasz o czymś, co jest Ci znane, masz szansę na dostrzeżenie
niezweryﬁkowanych informacji. Ale w jaki sposób podchodzić do
informacji, które są dla was nowe? Oczywiście bardzo ostrożnie,
szczególnie jeśli na ich podstawie masz podejmować jakiekolwiek
ważne decyzje. Pierwszym krokiem może być sprawdzenie tych
informacji w wiarygodnych źródłach, czyli np. takich, które są
zarządzane przez specjalistów w tych dziedzinach.

Wiedza dla rodzica

Podsumowanie na ćwiczenia na następnej stronie:
Nie zawsze skojarzenia, które wydają się oczywiste prowadzą do
prawdziwych wniosków.
Korzystając z internetu często można opierać się właśnie na
skojarzeniach i dopowiadać sobie kolejne fakty, a tym samym
dochodzić do błędnych wniosków.
Nie można dowiedzieć się prawdy o danej osobie tylko na podstawie
internetu.

Tajemniczy Misiek

KARTA PRACY CV: Uzupełnij kartę pracy na podstawie wpisu
tajemniczego miśka z internetu:
W internecie, na forum One Direction znaleziono wpis:
Cześć. Byliśmy ostatnio z siostrą na koncercie One Direction w Gdyni.
Siostra była zachwycona, ja nie bardzo, bo widok zasłaniało mi dwóch
wielkich typów. Na szczęście wcześniej zwiedziliśmy port, więc wyjazd
uważam za udany.
Autorem był: misiek14@lodz.pl

Hotel Alicja
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA: Na następnym slajdzie zobaczysz
zdjęcie przedstawiające Hotel Alicja w Łodzi, przyglądnij się jemu.
Następnie odpowiedz na pytanie:
Czy gdyby zasponsorowano Ci wakacje w takim hotelu, to mógłbyś
w nim spędzić pobyt?
WYSZUKIWANIE: Następnie wyszukajcie Hotel Alicja w Google Street
View (dokładny adres to Al. Politechniki 19A, Łódź) i przekonaj się jak
wygląda on w rzeczywistości.
I zadaj ponownie to samo pytanie.
Nie zawsze to co widzimy w internecie, jest zgodne z prawdą.

Wiedza dla rodzica

Czy dane, które znajdujemy w internecie są zawsze aktualne?
Możliwość aktualizacji informacji jest uzależniona od nośnika.
Informacje zapisane “analogowo” są zapisywane w celu trwania, tak
było tabliczką glinianą, informacją zapisaną na pergaminie, czy
papierze. Informacja zapisana cyfrowo ma być przede wszystkim
łatwa do rozpowszechniania.
Trwałość stoi jednak najczęściej w sprzeczności z aktualnością
informacji. Choć informacja w internecie, a szczególnie na stronach
Wikipedii, może być bardziej aktualna niż ta zawarta w
encyklopedii, to musimy być bardzo ostrożni, żeby powiedzieć, że
w internecie są zawsze bardziej aktualne.

Po co komuś nasze dane?

DYSKUSJA: Po zapoznaniu się z wiedzą dla rodzica przeprowadźcie
wspólnie dyskusję:
Jak myślisz, do czego mogą służyć dane zbierane o nas w internecie?
Jak te informacje mogą przydać się ﬁrmom reklamującym się
w internecie?
Czy zauważyłaś/eś pewną prawidłowość rządzącą reklamami, które
wyświetlają wam się na stronach internetowych?

Wiedza dla rodzica

Udostępnianie wszystkich informacji o sobie w internecie jest bardzo
niebezpieczne i grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami. Prawdziwe
informacje o sobie musimy podawać w przypadku kontaktów z
instytucjami publicznymi, dokonując zakupów przez internet, czy też
korzystając z usług bankowych. Anonimowość jest naszym przywilejem
i prawem, z którego powinniśmy korzystać jeśli tylko nie stoi to w
sprzeczności z regulaminem usług, z których w internecie korzystamy.
Cyfrowy ślad to informacje o nas, które pozostawiamy korzystając z
usług w internecie, w serwisach społecznościowych, na forach
internetowych, czy grach sieciowych. Cyfrowe akta to informacje o
użytkownikach, które są przechowywane przez podmioty świadczące
usługi w internecie (np. przez banki).

Unibook

KARTA PRACY UNIBOOK: wróć do karty rejestracyjnej do serwisu
społecznościowego Unibook.
Zastanów się nad danymi, które w ten sposób udostępniłeś.
Jakie dane o sobie udostępniła/eś, a jakich nie?
Czy wszystkie dane, które podała/łeś są prawdziwe?
Czy udostępnianie wszystkich informacji o sobie jest dobre?
Kiedy należy podawać prawdziwe informacje, a kiedy można
pozwolić sobie na anonimowość?
Czy wiesz co to jest cyfrowy ślad i kiedy go zostawiamy, co to
są cyfrowe akta?

Podsumowanie

Każdy może kreować w internecie swój wizerunek według własnego
uznania.
Trzeba jednak pamiętać, że tak samo jak Ty możesz to robić –
podawać prawdziwe bądź nieprawdziwe informacje – tak może to
robić każdy. Korzystając z internetu nie należy bezkrytycznie
przyjmować tego co przeczytamy, ale próbować potwierdzać
informacje i dochodzić do prawdy.

Działaj z Fundacją
Uniwersytet Dzieci!

facebook.com/UniwersytetDzieci

@fundacjauniwersytetdzieci

@unwrdzieci

