Środa, 1 kwietnia 2020r.
Informatyka kl. D LO
Witam Was bardzo serdecznie.
Temat na dzisiejszy dzień: Moja Cyfrowa tożsamość
Każdy człowiek ma cechy, które decydują o tym kim jest, i które wyróżniają
go spośród innych. Tworzą one jego tożsamość. W świecie realnym często ukryć
prawdę o sobie, ponieważ nie mamy nad wszystkim kontroli, np. zdrada nas mowa
ciała. W świecie wirtualnym jesteśmy tym, co można o nas znaleźć. Większość tych
informacji publikujemy sami, więc należałoby robić to świadomie i z głową. A Ty jak
tworzysz Swój własny wizerunek w sieci?
Cyfrowa tożsamość
Cyfrową tożsamość tworzą wszelkie aktywności, które pozostawiają w sieci ślad,
np. opublikowane zdjęcia, filmy, komentarze, publiczne dyskusje i
wykorzystywane e-usługi. Cyfrowy wizerunek może mieć pozytywny lub
negatywny wpływ na nasze życie.
Ochrona danych osobowych
Dzięki obowiązującym przepisom mamy możliwość egzekwowania swoich praw
dotyczących przetwarzania naszych danych osobowych. Zawsze jednak należy
przekazywać swoje dane w sposób przemyślany.
Komunikacja w cyfrowym świecie
Rozmowy w sieci mogą się odbywać w różny sposób, m.in. na forach
dyskusyjnych i z wykorzystaniem komunikatorów. Umożliwiają kontakt z
osobami znajdującymi się nawet bardzo daleko od nas. Nie zawsze są w stanie
zastąpić bezpośrednią rozmowę w świecie rzeczywistym, a efektywność takiego
przekazu może być niższa.
Internet nie zapewnia anonimowości, dlatego za niewłaściwe zachowanie w sieci,
np. hejt, można ponieść konsekwencje. Przypadki hejtu należy zgłaszać
odpowiednim osobom lub instytucjom.
Twórcy w Internecie
Publikowanie treści w sieci może być okazją do promowania swojej marki i
sposobem na zdobycie popularności. Aby skutecznie rozpowszechniać
informacje, warto łączyć ze sobą treści zamieszczane w różnych serwisach.
Starając się dotrzeć do różnych osób, należy pamiętać o przestrzeganiu netykiety.

1. Proszę abyście zapoznali się z materiałem z podręcznika ze str. 134-143.

2. Ćwiczenia
Wykonaj:
 ćwiczenie 1 str. 134
 ćwiczenie 2 str. 35
Ćwiczenia napisz w dowolnym dokumencie tekstowym, zapisz pod nazwą
swojego nazwiska, imienia i wyślij na adres: aldona.omen@wp.pl , w temacie emeila wpisz swoje Nazwisko, imię i kl ID. Termin przysyłania prac do 7 kwietnia
2020.
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