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PROPONOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI
Ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO
„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”,
którego uczestnikiem jest Szkoła Podstawowa nr 360 w Warszawie
I. Ogólnopolski program edukacyjny TDTS
1. Udział w szkoleniu inaugurującym IX edycję Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane
– twoja sprawa” (październik)
2. Przekazanie uczniom i nauczycielom informacji o przystąpieniu do Programu TDTD, wstępne
zaplanowanie działań (listopad)
3. Przygotowanie linku na stronie szkoły promującego program i informującego o jego przebiegu
(listopad)
4. Szkolenie dla nauczycieli dotyczące ochrony danych osobowych i obowiązującego RODO
(grudzień)
5. Przygotowanie materiału filmowego z udziałem uczniów klas 0-III związanego z ochroną danych
osobowych – Dane osobowe oczami najmłodszych oraz jego publikacja na szkolnym kanale
YouTube: 360TV (styczeń/luty)
6. Lekcje związane z ochroną danych osobowych i ochroną prywatności oraz bezpiecznym
korzystaniem z internetu w związku z obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych – prace
uczniów i relacje z lekcji umieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz na oficjalnym
profilu FB (styczeń-marzec)
7. Realizacja szkolnego projektu:
Udany Oficjalny Debiut Oryginalny
a) konkurs literacki: „Pewnego dnia w Danolandii...” [załącznik nr 1]
b) konkurs artystyczno-muzyczny: „Dane wyśpiewane” [załącznik nr 2]
c) konkurs plastyczny: „Logo – ważna sprawa” [załącznik nr 3]
d) konkurs informatyczny: „Dane zakodowane” [załącznik nr 4]
e) konkurs: „Dane osobowe OPEN” [załącznik nr 5]
8. Przygotowanie relacji filmowej z podsumowania projektu przez zespół szkolnej telewizji 360TV
(marzec/kwiecień)
9. Przygotowanie uczniów do ogólnopolskiego
w ramach programu TDTS (kwiecień/maj)

konkursu

organizowanego

przez

UODO

10. Opracowanie przez chętnych nauczycieli autorskich scenariuszy zajęć o tematyce ochrony
danych osobowych i prywatności z poszczególnych edukacji (kwiecień)
11. Zgłoszenie podejmowanych przez szkołę inicjatyw do ogólnopolskiego konkursu skierowanego
do szkół i placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli (kwiecień/maj)
12. Przygotowanie raportu końcowego i przesłanie do UODO – organizatora programu TDTS.

II. Ogólnopolski Program Sprawnościowy UODO
Równolegle realizowany jest przez grupę uczennic klasy 5a Program Sprawnościowy. „Strażniczki
Prawa” podejmują niezależnie dodatkowe działania promujące zagadnienia związane z ochroną
danych osobowych i wspierają realizację Programu TDTS. Informacje z podejmowanych działań
umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz oficjalnym profilu FB.
Anna Lewandowska
Koordynator Programu TDTS

