
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Jak nie dać się nabrać w internecie?  
Scenariusze zajęć i warsztatów dla osób w wieku 14+  

Autorzy: Ana Matusevic, Wiktor Nowak 
 

Przygotowaliśmy scenariusze lekcji i warsztatów skierowanych do osób 14+ (mło-
dzieży szkolnej, seniorów). Możesz je realizować pojedynczo, wybierając temat, któ-
rym dana grupa jest najbardziej zainteresowana. Zachęcamy jednak do przeprowa-
dzania cyklu, ponieważ w taki sposób uczestnicy omówią całe spektrum wyzwań, 
które stawia przed nimi (i nami) poruszanie się w przestrzeni informacyjnej.  
 
Podczas spotkań omawiane są takie tematy jak: fake news, manipulacja medialna, 
dezinformacja, fact-checking oraz bańka informacyjna. Zjawiska te są stałym elemen-
tem naszej codzienności, wpływają na nasze decyzje (od konsumenckich po poli-
tyczne), sposób postrzegania świata oraz samopoczucie. Dlatego ważne jest, by po-
móc zrozumieć te zjawiska, podpowiedzieć, jak być bardziej czujnym i z jakich narzę-
dzi można korzystać.   
 
W każdym ze scenariuszy podpowiadamy, gdzie znajdziesz definicje i informacje na 
dany temat. Te źródła będą pomocne przy tworzeniu prezentacji na zajęcia, posze-

rzą też twoją wiedzę o omawianych zjawiskach.   
  
 
3. Bańka informacyjna i wyzwania mediów społecznościowych 
 
Kategoria: prezentacja i dyskusja 
Czas trwania: 45 minut  
Materiały: flipchart, markery, komputer podłączony do rzutnika z możliwością wy-
świetlania prezentacji, uczestnicy mogą korzystać ze smartfonów z połączeniem in-
ternetowym  
Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom zjawiska bańki informacyjnej 
i zasygnalizowanie, jakie wyzwania stawiają przez użytkownikami mediów 
społecznościowych algorytmy YouTube’a, Facebooka i Google’a oraz co 
można zrobić, by z tej bańki wyjść. 
 
1. Rozpocznij od rozmowy z uczestnikami o tym, czy spotkali się już z okre-
śleniem bańki informacyjnej. Jak je rozumieją, z czym się wiąże zjawisko 
bańki informacyjnej, z czego wynika (algorytmy serwisów, nasze własne 
uprzedzenia)? Hasła zapisuj na tablicy, tak by móc się do nich odnieść za 
chwilę podczas wspólnego tworzenia definicji bańki informacyjnej. 



 

 

2. Posiłkując się prezentacją, wyjaśnij, na czym polega działanie algorytmów. 
Poproś o opinię, czy wpływ algorytmów na to, co widzimy w internecie, jest 
dobrym czy złym zjawiskiem. Dlaczego? Wysłuchaj wszystkich argumentów 
w dyskusji. 
3. Nawiązując do wcześniejszej dyskusji, spytaj, czy uczestnicy chcieliby  
wyjść ze swojej bańki informacyjnej. Czy wszystkie rodzaje baniek są dla 
nich akceptowalne/przydatne, czy raczej są kontrowersyjne? 
4. Dalsza część dyskusji to rozmowa o tym, jak można wyjść z bańki informa-
cyjnej. Poproś uczestników o pomysły – zapisuj je na tablicy/flipcharcie, uzu-
pełnij listę swoimi sugestiami. 
5. Co to jest targetowanie reklam? Kto, jak i dlaczego z tego korzysta? Wyja-
śnij problemy, jakie generują sponsorowane reklamy, i sposoby walki oraz 
omijania takich reklam (tryb incognito, czyszczenie cookies).  
6. Porozmawiaj z uczestnikami o Google. Co tak naprawdę Google o nas 
wie? W jaki sposób może śledzić nasze przemieszczanie się i jakie informa-
cje z tego ma? Czym jest oś czasu map Google? Jak się przed tym bronić? 
Pozwól uczestnikom na dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami, jedynie uzu-
pełniając lub korygując informacje nieprawdziwe.  
7. Jakie inne zagrożenia stwarzają media społecznościowe? Spytaj uczestni-
ków spotkania o korzystanie z gier i aplikacji typu „jak będę wyglądać za 50 
lat?”. Czy wiedzą, że za niewinną na pierwszy rzut oka zabawą kryje się 
phishing – popularna metoda wyłudzania zdjęć i danych użytkowników? Co 
może nam grozić, jeśli udostępniamy swoje dane i zdjęcia? 
8. W ramach zadania domowego zasugeruj uczestnikom przejrzenie wyko-
rzystywanych przez nich najczęściej aplikacji pod kątem bezpieczeństwa i 
zgód, które należy wyrazić przy ich instalacji. Czy któreś z nich są podej-
rzane? W jaki sposób te aplikacje wykorzystują twoje dane osobowe? 
 
Co się powinno znaleźć w twojej prezentacji?  

• definicja bańki informacyjnej, wyjaśnienie, jak działają algorytmy mediów spo-
łecznościowych, 
• skrót informacji o tym, czym jest targetowanie reklam, print screeny z przykła-
dami takich reklam, 
• print screeny obrazujące działanie cookies, trybu incognito, przykłady niebez-
piecznych aplikacji i gier w mediach społecznościowych. 
 

Źródła dla prowadzącego/prowadzącej 
 
Informacje o bańce informacyjnej:  
https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s  
 
Biblioteka reklam na Facebooku: 
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&coun-
try=PL&impression_search_field=has_impressions_lifetime  
 
Oś czasu Google:  



 

 

https://support.google.com/maps/answer/6258979?co=GENIE.Plat-
form%3DDesktop&hl=pl  
 
 


