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Przykład Dobrej Praktyki 

 

Kraj Czechy 

1. Tytuł: 
Cyberbezpieczeństwo jako element edukacji cyfrowej  
 

2. Typ praktyki  – Szkolenia, wykłady, kursy (działania online i offline) 
 

3. Cele:  
- zdobywanie  i doskonalenie umiejętności cyfrowych przez osoby 55+ oraz 

ostrzeganie ich przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu 

- poprawa umiejętności korzystania z z technologii i pomoc 

w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń  

- wyjaśnienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa cybernetycznego 

(złośliwe oprogramowanie, spam, protokół https itp.) 
4. Opis praktyki:   

 

Cykl specjalistycznych wykładów na temat cyberbezpieczeństwa rozpoczyna się od 

zdefiniowania pojęć, z którymi uczestnicy zetkną się podczas wykładów. Poniżej 

znajdują się konkretne przykłady i demonstracje zagrożeń, wyjaśnienie, jak 

najlepiej się bronić. 

 

Nacisk kładziony jest na tematy ochrony prewencyjnej (np. ochrona antywirusowa, 

korzystanie ze zweryfikowanych stron internetowych itp.). 

 

Jeśli jest czas i przestrzeń, wyjaśniane są również koncepcje związane z 

bankowością internetową, płatnościami online, kartami kredytowymi i zakupami 

online. 

 
Rozszerzony cykl wykładów obejmuje również takie tematy jak dezinformacja, 

fałszywe wiadomości, mistyfikacja itp. 

 
Metodologia:  
- praktyczne podejście do ICT 
- aktywna metoda nauki na przykładach z codziennej praktyki 
- zapobieganie oraz informacja jako podstawa 
Uwaga: szkolenia, kursy, wykłady odbywają się w trybie offline i online 

5. Grupa docelowa: Osoby 55+  
6. Czas trwania i następne kroki (jeśli dotyczy): 

Wykłady trwające 1-2 godziny (podstawa ogólna). 
Jeśli grupa jest na bardziej zaawansowanym poziomie wiedzy, może to być około 2-5 
specjalistycznych wykładów. 
 

7. Materiały, zasoby:  
Prezentacja w Power Point, przykłady z codziennych praktyk, próbki na żywo on-line 
Komputery z prezentacją, projektor, system dzwiękowy 
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8. Wpływ:  
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy osób dorosłych 55+ w zakresie 

bezpieczeństwa komputerowego a takze podnoszenie ich zdolności i kompetencji 

do korzystania z nowoczesnych technologii tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe. 

 

Wkład organizacji Právě teď! o.p.s. skupiono się na wykorzystaniu programu 

wsparcia, który pomaga budować kompetencje cyfrowe uczestników. Dzięki 

łączeniu tematów i zdolności wykładowców do zagłębiania się w szczegóły, jest to 

nowatorskie podejście w edukacji osób starszych. 

 

Nie można zapewnić 100% bezpieczeństwa cybernetycznego, dlatego prewencja 

w tym obszarze jest konieczna i wymagana. 
 

9. Nazwa instytucji wdrażającej / trener:  
Právě Teď! o.p.s./ Hana Čepová 
 

10. Website link: https://pravetedops.cz/ 

 
11. Media społecznościowe:  

https://www.facebook.com/prave.ted.ops/photos/3039843336026903 
https://www.linkedin.com/posts/prave-ted-ops_p%C3%A1tek-nebo-sv%C3%A1tek-
n%C3%A1%C5%A1-program-pokra%C4%8Duje-activity-6734397851675324417-
XygS 
https://youtu.be/VMpHOSBCtDA 
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