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Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo w sieci”

1. WSTĘP

Szkoła Podstawowa Nr 45 w Bytomiu posiada dwie pracownie komputerowe oraz
Centrum Informacji Multimedialnej z dostępem do Internetu, znajdujące się w bibliotece
szkolnej. Internet to nieocenione narzędzie komunikacji, edukacji i rozrywki. KaŜdy
znajdzie w nim coś dla siebie. Jednak jak kaŜdy system ma on swoje zalety, jak i wady.
Szczególnie waŜną kategorią uŜytkowników są dzieci, które często bezkrytycznie
przyjmują wszystko, co znajdą w sieci za przyjazne, prawe i bezpieczne. A tak nie jest.
Do nas, a więc do rodziców i nauczycieli, naleŜy zadbanie o bezpieczeństwo naszych
dzieci w Necie.
Program „Bezpieczeństwo w sieci" kładzie nacisk na edukację z zakresu bezpiecznego,
świadomego wykorzystywania Internetu do zdobywania wiedzy, przy jednoczesnej
znajomości zagroŜeń płynących z niewłaściwego stosowania tego narzędzia. Jest to
program otwarty, co oznacza, Ŝe nie ogranicza tematyki i sposobów jego realizacji, ale
pozwala rozszerzyć zakres działań o nowe treści i pomysły, które wypłyną podczas jego
realizacji. Powstał w związku ubieganiem się naszej szkoły o prestiŜowe wyróŜnienie,
jakim jest Znak Jakości Interklasa. Program adresowany jest do uczniów, nauczycieli,
wychowawców, a takŜe rodziców.

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty (zapis postulujący wprowadzenie programów
profilaktycznych)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieŜy
zagroŜonych uzaleŜnieniem

2. CELE PROGRAMU:

-

-

-

Zapoznanie uczniów z zagroŜeniami związanymi z korzystaniem z Internetu.
Wyrabianie umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania zagroŜeniom.
Wyrabianie umiejętności wyszukiwania i wartościowania wiadomości znalezionych
w sieci.
Uświadamianie korzyści wypływających z właściwego korzystania z sieci oraz
uświadomienie faktu, Ŝe Internet jest tylko JEDNYM z wielu narzędzi zdobywania
wiedzy.
Przedstawienie rodzajów zagroŜeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu
(uzaleŜnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami
niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania,
nieumiejętność odróŜniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego,
przestępczość, nieuczciwość).
Zapoznanie rodziców z powszechnością treści szkodliwych zamieszczonych na
stronach internetowych.
Uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli treści i działań
dziecka w Internecie.
Zapoznanie rodziców ze sposobami zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do
niewłaściwych stron internetowych.
Informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o moŜliwościach wsparcia ze strony
organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.
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-

Upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie
poprzez promowanie netykiety.
Promowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli akcji i programów o róŜnym
zasięgu na rzecz bezpiecznego Internetu.

3. FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

l.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

FORMA DZIAŁAŃ
Przeprowadzenie zajęć na temat netykiety
i bezpiecznego korzystania z Internetu na
lekcjach informatyki, godzinach
wychowawczych oraz w ramach zajęć
kształcenia zintegrowanego
Popularyzacja kursów e-learningowych:
„Bezpieczna przygoda z Internetem” dla
kl. I-III i „Bezpieczne surfowanie w Necie”
dla kl. IV-VI.
Popularyzacja informacji o zagroŜeniach w
sieci i ochrony przed nimi wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych o
skutkach uzaleŜniania się od Internetu z
wykorzystaniem dostępnych środków
audiowizualnych.
Zapoznanie rodziców z ich rolą w procesie
korzystania przez dziecko z komputera.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety
wśród rodziców na temat korzystania z
domowego komputera przez dzieci.
Włączenie się w obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu 2009
Przeprowadzenie pogadanek i stałe
przypominanie o braku rzetelności i
wiarygodności informacji pochodzących z
sieci oraz ochronie własności
intelektualnej innych jej uŜytkowników.
Praktyczne zapoznanie się z programami
antywirusowymi

SPOSÓB REALIZACJI
Cykl zajęć w ramach godzin
wychowawczych, ścieŜek
międzyprzedmiotowych oraz zajęcia w
pracowni komputerowej.
Zajęcia w klasach I-VI prowadzone na
platformie e-learningowej „Dziecko w
sieci” przez nauczycieli I-III i
nauczycieli informatyki
Informacje udostępniane na stronie
internetowej szkoły, gazetkach i stałe
ich aktualizowanie
Zajęcia z wychowawcami klas w sali
kinowej lub w pracowni komputerowej.
Prezentacja innych sposobów
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Pogadanki w ramach zebrań z
rodzicami m.in. Złote Rady dla
Rodziców
Podsumowanie ankiety w postaci
prezentacji multimedialnej
Wykonanie plakatów, prezentacji
multimedialnych, udział w konkursach..
Odrzucanie prac uczniów, w których
nie zamieszczono informacji o uŜytych
materiałach – na wszystkich
przedmiotach.
Zajęcia praktyczne z przykładami

10.

Nadzorowanie pracy uczniów w bibliotece
szkolnej i pracowniach komputerowych.

Zakup i wdroŜenie programu „Opiekun
Ucznia”, dyŜury nauczycieli, kontrola
odwiedzin stron internetowych.

11.

Udział nauczycieli w konferencjach i
warsztatach propagujących
bezpieczeństwo ucznia w sieci oraz
szkolenia Rady Pedagogicznej na ten
temat.

Zgodnie z terminarzem dostępnych
szkoleń.

Systematyczne sprawdzanie
komputerów szkolnych programami
12. Profilaktyka antywirusowa i antydialerowa.
antywirusowymi oraz konfiguracja
ustawień zabezpieczeń w przeglądarce.
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4. UDZIAŁ W AKCJACH, PROGRAMACH I KAMPANIACH EDUKACYJNYCH

Szkoła będzie uczestniczyć w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych mających na celu
szerzenie bezpieczeństwa w Internecie.
Dziecko w Sieci – ogólnopolska kampania społeczna zainicjowana przez Fundację Dzieci
Niczyje
Dzień Bezpiecznego Internetu 2009 - w Polsce organizowany jest przez Fundację
Dzieci Niczyje oraz NASK, organizacja odpowiedzialna za realizację programu "Safer
Internet" w Polsce
Szkoła bez przemocy - program pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,
którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie
świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a takŜe dostarczenie szkołom
konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko
Czuję się bezpiecznie - program profilaktyczny realizowany przez Fundację dla Śląska
przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
Certyfikaty – przyznanie witrynie szkolnej certyfikatu „Strony Przyjaznej Dzieciom”

5. OCZEKIWANE EFEKTY

Uczniowie:
-

-

Znają i stosują regulamin pracowni komputerowej i zasady bezpiecznego
poruszania się po Internecie,
Potrafią rozpoznawać zagroŜenia związane z wykorzystaniem dostępnych w sieci
usług i narzędzi,
Dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci; sygnalizują pojawiające się
niebezpieczeństwo; wiedzą, jakich informacji nie powinni podawać oraz jakich
programów antywirusowych uŜywać,
Znają podstawowe zasady netykiety i potrafią je stosować,
Wiedzą, Ŝe Internet jest tylko JEDNYM z licznych narzędzi zdobywania wiedzy i
rozrywki,
Wiedzą, jakie dolegliwości groŜą ludziom nadmiernie spędzającym czas przed
komputerem; znają aktywne sposoby spędzania wolnego czasu,

Rodzice:
-

Rozumieją potrzebę korzystania z Internetu,
Znają zagroŜenia związane z Internetem, na które naraŜone mogą być ich dzieci,
Znają podstawowe sposoby kontrolowania, co ich dziecko robi w sieci,
Znają adresy internetowe dotyczące profilaktyki,
Rozmawiają z dzieckiem o zagroŜeniach, które występują w Internecie i reagują
na nie,
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Nauczyciele:
-

Znają podstawowe zastosowania i wykorzystania Internetu oraz zagroŜenia, jakie
mogą napotkać w Internecie;
Potrafią poruszać zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci na lekcjach
wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami,
Potrafią wskazać uczniom ciekawe miejsca w sieci związane z nauczanym
przedmiotem.
Reagują na wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań w sieci,
Dbają o bezpieczny dostęp do sieci, kontrolują, po jakich obszarach sieci uczeń się
porusza,

5. EWALUACJA

Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cel opierać się będzie na obserwacji
uzyskiwanych efektów po realizacji programu w bieŜącym roku szkolnym. W trakcie
realizacji treści programowych uczniowie będą oceniani na podstawie: obserwacji w
czasie zajęć, wytworów własnej pracy, aktywności przy omawianiu problemów.
Przeprowadzona zostanie takŜe ankieta dla rodziców na temat zagroŜeń związanych z
korzystaniem z Internetu i wiedzy dotyczącej sposobów ochrony przed tymi
zagroŜeniami. Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i
podane do wiadomości podczas zebrań z rodzicami.

6. BIBLIOGRAFIA

Wykorzystano materiały zgromadzone i publikowane na stronach:
www.interklasa.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.dbi.pl
www.bezpiecznyuczen.pl
www.chrondziecko.pl
www.dyzurnet.pl

Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo w sieci” przyjęto Uchwałą Rady
Pedagogicznej w dniu 14 stycznia 2009r.
Osoby odpowiedzialne za realizację programu: dyrektor, nauczyciele informatyki,
wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia przy pomocy komputera, osoby
wyznaczone do prowadzenia konkursów, pedagog szkolny, bibliotekarki.
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