Gimnazjum nr 1
im. Jana Kochanowskiego
w Koluszkach

Szkolny Program Profilaktyki

„Bezpieczny
komputer”

Koluszki, rok szkolny 2006/07
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Program profilaktyczny „Bezpieczny komputer” jest jednym
z elementów Szkolnego Programu Profilaktycznego „Odnaleźć Siebie”
oraz jest elementem składowym programu profilaktycznego „Szkoła bez
przemocy” realizowanego w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w ramach
ogólnopolskiej kampanii. Program został przyjęty do realizacji Uchwałą
Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w dniu 28 XI 2006
roku w roku szkolnym 2006/2007. Program „Bezpieczny komputer”
powstał m.in. w wyniku ewaluacji programu bezpieczeństwa w Sieci
realizowanego w naszej szkole w latach 2004/2005 i 2005/2006. Został on
dostosowany do nowych wyzwań, które stoją przed szkołą, jej problemami
wychowawczymi i przygotowaniem uczniów do świadomego uczestnictwa w
życiu
społeczeństwa
informacyjno-komunikacyjnego
XXI
wieku.
Opracowany został przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 1
w Koluszkach we współpracy z Ośrodkiem Psychoedukacji i
Psychoterapii w Koluszkach

I.

Wychowanie i profilaktyka.

Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie psychiczne i
fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o
zagrożeniach dla zdrowia oraz w zdobywaniu umiejętności przeciwdziałania
tym zagrożeniom.
Jej celem jest ochrona ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami
rozwoju.
Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni
osobowego rozwoju poprzez m.in.:
- ukształtowanie prawego charakteru;
- budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro
wspólne;
- uznanie i przestrzeganie norm społecznych;
- budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi;
- uświadomienie sobie aktów życiowych;1
Człowiek niedojrzały jeszcze, może być sam dla siebie zagrożeniem, gdyż to
on dokonuje różnych wyborów, które zakłócają jego rozwój. Ważne zatem jest
zadbanie o mądre towarzyszenie przy tym etapie jego życia. I dlatego właśnie
prowadzenie dziecka ku dojrzałości - jest zarówno wychowaniem jak i
profilaktyką.
Niniejszy program profilaktyczny „Bezpieczny komputer” opracowany
w Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach ma na zadanie chronić uczniów przed
negatywnymi społecznymi, etycznymi i prawnymi konsekwencjami rozwoju
technologii informacyjnej. Jest on przeznaczony dla uczniów, rodziców oraz
nauczycieli, którzy zdecydowali się na realizację zajęć edukacyjnych
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dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Zawiera m. in.:
wprowadzenie w problematykę zagrożeń związanych z użytkowaniem
Internetu przez dzieci i młodzież, propozycję zadań i form realizacji
profilaktyki uzależnień od Internetu oraz scenariusze zajęć edukacyjnych
adresowanych do uczniów gimnazjum.

II.

Profilaktyka wychowawcza.

Oddziaływania profilaktyczne mają szczególne znaczenie w odniesieniu
do dzieci i młodzieży w okresie dorastania (10 – 18 lat). Jest to faza rozwoju
stanowiąca pomost pomiędzy dzieciństwem i dorosłością, w czasie której
dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości
człowieka. Zmiany te zachodzą pod wpływem intensywnego rozwoju
biologicznego, mają swój wyraz w emocjonalności i duchowości, od dążenia
do większej samodzielności, aż po określenie własnej tożsamości. Fazę tę
najczęściej charakteryzuje brak integracji. Dlatego jest to czas podatny na
zakłócenia i podejmowanie zachowań ryzykownych.2
Zachowania ryzykowne (czynniki ryzyka) to takie zachowania, które
zwiększają
prawdopodobieństwo
pojawienia
się
niekorzystnych
psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji, a więc
zaburzających prawidłowy rozwój.
Do co raz częściej pojawiających się należy obok palenia tytoniu, używania
alkoholu i narkotyków m.in.:
- nadmiarowe korzystanie z komputera
Jeżeli głównym celem profilaktyki jest ochrona przed zagrożeniami, to
punktem wyjścia do projektowania działań profilaktycznych jest
zastanowienie się, co jest przyczyną tych zachowań, a co stanowi
zabezpieczenie przed nimi.
Zabezpieczenie stanowią tzw. czynniki chroniące, zwiększające odporność na
działanie czynników ryzyka.
Do nich zaliczamy m.in.:
- silną więź emocjonalną z rodzicami,
- zainteresowanie nauką szkolną,
- wewnętrzny szacunek do norm, wartości, autorytetów
- przynależność do pozytywnej grupy, zainteresowania
- stała opieka sprawowana przez osobę kompetentną, dorosłą,
- umiejętność rozwiązywania problemów,
- poczucie własnej wartości i skuteczności
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Cele programu profilaktycznego
Celem głównym profilaktyki w szkole jest ochrona ucznia, wychowanka
przed zagrożeniami wynikającymi z rozwoju technologii informatycznej.
Zadania, jakie zakłada program „Bezpieczny komputer”, aby zrealizować ten
cel, to:
1. Edukacja dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie zasad bezpiecznego
posługiwania się siecią Internetową.
2. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom rzetelnej wiedzy o
zagrożeniach
korzystania
z
Internetu,
ich
przyczynach
i skutkach,
3. Kształtowanie prawdziwych przekonań m.in. o Internecie, obalanie
stereotypów,
1. Uwrażliwienie opinii społecznej na problem pedofilii w Internecie
2. Promocja bezpiecznych, certyfikowanych stron i serwisów internetowych
3. Uczenie krytycznego stosunku do mediów
4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów osobistych, szkolnych,
rodzinnych i środowiskowych, wzmacnianie poczucia własnej wartości
oraz sprawiedliwości.
5. Ukazanie uczniom perspektywy spełniania się, drogi do satysfakcji
osobistych – promowanie zdrowego stylu życia bez przemocy,
6. Kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach z innymi
oraz umożliwiających świadome unikanie zagrożeń oraz radzenie sobie z
nimi,

III. Rola szkoły i rodziny w bezpiecznym korzystaniu
z komputera
Szkoła jest bardzo ważnym miejscem odniesienia dla młodego
człowieka, modelowania postaw w okresie dorastania, gdzie może poznawać
również nowe oblicze korzystania z mediów.
Rodzina wywiera na pewno podstawowy i najlepszy wpływ na kształtowanie
się młodych osobowości, zakładając, że mówimy o zachowaniu modelu
wychowania w rodzinie. W dobie obecnego kryzysu wartości, w wielu
środowiskach również kryzysu ekonomicznego, czy społecznego, rodzina
często nie spełnia swoich funkcji.
Stąd szkoła jawi się jako ważne środowisko alternatywne i zajmujące
znaczące miejsce w rozwoju i kształtowaniu młodej osobowości. Program
profilaktyczny powinien być dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego środowiska.
Podstawowym zadaniem dla rodziców i wychowawców w ramach realizacji
programu profilaktycznego jest kontrola dostępu dziecka do komputera oraz
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budowanie pozytywnego osobistego kontaktu z dzieckiem. Ponadto należy
pamiętać, aby stwarzać dziecku okazje do różnych przeżyć i rozwoju
zainteresowań nie związanych z komputerem. Warto pokazywać dziecku
piękno pozakomputerowego świata. Niebagatelne znaczenie ma tutaj
właściwa atmosfera szkolna i rodzinna, częste rozmowy i dobry kontakt
uczuciowy z dzieckiem.
Zadaniem szkolnej profilaktyki będzie chronienie dzieci przed zagrożeniami
wynikającymi z korzystania z komputera poprzez m.in. rozwijanie
zainteresowań, włączanie dzieci w różne formy aktywności szkoły,
współpracę z rodzicami oraz włączanie ich w działania pozalekcyjne,
profilaktyczno wychowawcze szkoły. Ważnym elementem profilaktyki będzie
także odpowiednio wczesne reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych
objawów uzależnienia od korzystania z komputera, z Internetu (webholizm)
poprzez m. in.: odwoływanie się do specjalistycznej pomocy, ponadto
pokazanie, że wspólne zabawy z dzieckiem i wspólne zainteresowania mogą
sprawić, że nie będzie ono uciekać w samotność wirtualnej rzeczywistości.
Komputer, jak wszystko, co nas otacza może być wspaniałym narzędziem
rozwoju i źródłem radości lub nieumiejętnie używany, przyczyną problemów
zarówno w domu, jak i w szkole.
W ramach działalności profilaktycznej szkoła powinna także promować
zdrowy styl życia, uczyć prawidłowego funkcjonowania w grupie, kształtować
właściwą samoocenę uczniów, która zdaniem niektórych, jest podstawowym
warunkiem skutecznego działania, uczyć również pozytywnego myślenia o
sobie samym. Takie kreowanie młodych osobowości jest możliwie poprzez
stworzenie sytuacji spełnienia się i przeżycia sukcesu w szkole.
Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwia ekspozycję
swoich możliwości u uczniów, zdolności i umiejętności w różnych sferach
działalności szkoły np. konkursy, olimpiady, zawody, uroczystości szkolne,
udział w kołach zainteresowań również z wykorzystaniem możliwości
komputera.

IV. Charakterystyka środowiska uczniów i rodziców
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w aspekcie korzystania z
komputerów i użytkowania sieci Internet w domu.
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach liczy 379 uczniów. Dzieci pochodzą w
większości z rodzin o przeciętnym standardzie życia i przeciętnym
standardzie społeczno-kulturalnym. Natomiast ok. 5% uczniów naszej szkoły
ocenia swoje warunki materialne jako mniej niż przeciętne, a 2,5% jako złe.
Problem bezrobocia rodziców zaczyna być zjawiskiem niepokojącym, np. w
klasach II – III rodzice, którzy stracili pracę i nie mają prawa do zasiłku
5

stanowią w skali ogólnej 4-13%, w tym większość kobiety. Stałe zatrudnienie
posiada 50% rodziców uczniów klas III i 30% rodziców uczniów klas II. Spora
część z nich posiada własną firmę.
Stąd z powodu różnej sytuacji materialnej można przypuszczać, że dostęp do
sieci Internet jest ograniczony dla znacznej ilości uczniów.

Wyniki badań środowiska uczniów i rodziców
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
Anonimowej ankiecie badawczej zostało poddanych 343 uczniów
Gimnazjum. Z analizy wyników płyną następujące odpowiedzi na pytania
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Wśród rodziców uczniów gimnazjum:
40% uważa, że ich dzieci korzystają z komputera bez ograniczeń.
74% badanych rodziców nie wie, z kim kontaktują się ich dzieci przez
Internet.
90% słyszało o zagrożeniach związanych z użytkowaniem sieci Internet.
80% nie ma pełnego wglądu w treści, z jakich korzysta ich dziecko w
komputerze.
15% rodziców wie o możliwości korzystania w domu z profesjonalnych
programów ograniczających dostęp do niecenzuralnych treści oraz
wybranych czatów i komunikatorów.
W związku z istniejącymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z
komputera i użytkowania Internetu stworzono program profilaktyczny szkoły
„Bezpieczny komputer”.
Program dotyczy poszukiwania drogi do dojrzałości, jaką pokonuje młody
człowiek, mierząc się ze swoimi pragnieniami, możliwościami i
ograniczeniami. szczególnie w kontakcie z rzeczywistością multimedialną.
Aby odnaleźć siebie samego, swoje prawdy, zasady, wartości dobrze jest
przejść w miarę możliwości „bez ryzyka” drogą swojego rozwoju.

V. Spodziewane efekty programu.
1. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele pracujący z uczniami znają
zagrożenia korzystania z Internetu oraz z gier komputerowych.
2. Zwiększenie u uczniów i ich rodziców krytycznego odbioru przekazu treści
przekazywanych przez komputer.
3. Uczniowie potrafią wykorzystywać dobrodziejstwa, jakie płyną z
możliwości korzystania z komputera z zachowaniem bezpiecznego dystansu
do niewłaściwych stron internetowych.
3. Rodzice uczniów gimnazjum znają rolę programów filtrujących zasoby
Internetu, służących jako pomoc w ochronie psychiki młodych ludzi.
4. Uczniowie poznali umiejętności ważne w kontaktach z innymi oraz
perspektywy wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w dobie
technologii informatycznej umożliwiającej wymianę informacji i poznawanie
otaczającego świata bez konieczności wychodzenia z domu.
5. Uczniowie spędzają czas wolny w sposób aktywny i akceptowalny
społecznie, promujący zdrowy styl życia.
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VI. Podstawy prawne działalności profilaktycznej szkoły
1. Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.2002 (Dz.U. 2002/10/96 §1pkt.
36)
2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.08.1994
3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dn. 26.10.1982 r.
4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dn. 24.04.1997 r.
5. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych z dn. 09.11.1995 r.
6. Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1995 r. (Dz.U. 1996/67/329 z
póź. zm. art. 1 pkt. 1i 2)
7. Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych z dn. 21.05.2001 (Dz. U. 2001/61/626 § pkt. 3
i 4)
8. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagpgicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach z dn.15.01.2001 (Dz.U. 2001/13/110)
9. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół z dn. 26.02.2002 (Dz.U. 2002/51/458)
10.Statut Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
11.Konwencja Praw Dziecka
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VII. Zadania i formy realizacji profilaktyki uzależnień
w zakresie programu Bezpieczny komputer”

Lp. Zadania
1

Dostarczanie
uczniom,
rodzicom,
nauczycielom
wiedzy o
zagrożeniach
wynikających z
użytkowania
komputera.

Formy realizacji

Termin

Osoby

wykonania

odpowiedzialne
Informatycy,
wychowawcy,
dyrekcja szkoły

Przeprowadzenie cyklu zajęć w
ramach godzin
grudzień wychowawczych i zajęć
maj
informatyki nt. zagrożeń
wynikających z niewłaściwego
korzystania z gier
komputerowych i użytkowania
sieci Internet.
Spotkania z rodzicami w
ramach realizacji programu.
Elementy zajęć warsztatowych
na temat zagrożeń wynikających
z korzystania z komputera bez
ograniczeń oraz na temat
przemocy w mediach,
uwzględnienie wiedzy o
programach cenzurujących
strony internetowe i
monitorujących dostęp do
komputera. Ich znaczenie w
wychowaniu dzieci i młodzieży.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
nt.” Bezpiecznego korzystania
z Internetu.” Zapoznanie z
zadaniami szkolnego programu
profilaktycznego „Bezpieczny
komputer”

styczeń

Informatycy
szkoły

listopad

Informatycy
szkoły

Międzyszkolna konferencja
22 luty
Informatyczna „Dzień
Bezpiecznego Internetu 2007 –
Akcja eTwinning”

Informatycy
szkoły,
ambasador
eTwinning,
koordynatorzy
projektów
międzynarodowy
ch
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Lp. Zadania

Formy realizacji

Apel dla uczniów szkoły
połączony z prezentacją
multimedialną w ramach akcji
ogólnopolskiej: Dzień
Bezpiecznego Internetu

Termin

Osoby

wykonania

odpowiedzialne

10 luty

Informatycy

Udział w Ogólnopolskim
Konkursie organizowanym
przez Fundację Dzieci Niczyje i
NASK w ramach
międzynarodowego dnia
„Bezpiecznego Internetu” na
sprawozdanie z szkolnych
obchodów DBI.
Zgodnie z
możliwościa
mi
Uzupełnienie literatury i
finansowymi
materiałów dotyczących
uzależnień: webholizm,
netholizm w bibliotece
szkolnej
maj
Spotkanie dla rodziców z
pracownikiem z Ośrodka
Psychoedukacji i Psychoterapii
nt: Przeciw przemocy w
mediach – możliwości pomocy
rodzicom w kontakcie z
dzieckiem w okresie
styczeń
dorastania.

Informatycy
szkoły,

Dyrektor szkoły

Dyrekcja szkoły
Ośrodek
Psychoedukacji i
Psychoterapii w
Koluszkach

Informatycy

Spotkanie młodzieży z
funkcjonariuszem Komendy
Powiatowej Policji nt
odpowiedzialności karnej za
wykroczenia związane z
przestępstwami internetowymi i
naruszaniem praw autorskich
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Lp. Zadania
2.

3.

Kształtowanie
umiejętności
ważnych w
kontaktach z
innymi oraz
umożliwiających
świadome
unikanie
zagrożeń, a także
radzenie sobie z
nimi
Wzmocnienie
poczucia własnej
wartości i
samorealizacji

Formy realizacji
Pomoc rodzicom w
komunikacji z dziećmi z
zadbaniem o właściwe relacje
rodzic – dziecko:
- konsultacje,
- poradnictwo,
- spotkania ind.,
- współpraca z Ośrodkiem
Psychoedukacji i Psychoterapii
- współpraca z Poradnią
Psychologiczno Pedagogiczną w
Koluszkach.
Blok zajęć tematycznych:
•
poczucie własnej wartości
•
jak rozwiązywać konflikty
•
kształtowanie umiejętności
korzystania z różnych źródeł
informacji
•
jak pokonywać barierę swojej
nieśmiałości bez wspierania
się internetowymi
możliwościami
komunikownia się
Konkurs na najciekawszą
prezentację multimedialną Pt.
„Sposób na karierę”,
organizowany przez OHP w
Łodzi, w ramach działalności
Szkolnego Ośrodka Kariery

Ukazanie pozytywnych wzorców
osobowych i podstawowych
wartości w życiu człowieka –
Konkurs ogólnoszkolny pod
hasłem: „15 wspaniałych”
połączony z Festiwalem
Tolerancja.
Każda klasa prezentuje wybrany
przez zespół klasowy wzorzec
osobowy godny naśladowania.
Komisja konkursowa ma za
zadanie wyłonić najciekawszą
prezentację. Każda forma
prezentacji dozwolona z

Termin

Osoby

wykonania

odpowiedzialne

Cały rok
szkolny

Dyrekcja szkoły,
wychowawcy
klas,
pedagog szkolny

Lutyczerwiec

Pedagog szkolny
Wychowawcy
klas,
informatycy,
pracownik
Ośrodka PiP

Listopad

Informatycy,
Pedagog szkolny

Kwiecień-Maj Dyrekcja szkoły,

wychowawcy
klas, informatycy
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Lp. Zadania

Formy realizacji

Termin

Osoby

wykonania

odpowiedzialne

Grudzień

Plastyk Piotr
Łyszkowicz
Informatycy
Pedagog szkolny

czerwiec

Małgorzata
Drabik,
Pedagog szkolny

uwzględnieniem możliwości
prezentacji multimedialnych przy
pomocy rzutnika
multimedialnego
4.

Promowanie
zdrowego stylu
życia bez
przemocy

Działania w ramach udziału
szkoły w kampanii „Szkoła bez
przemocy” oraz w programie
„Szkoła promująca zdrowie”
- konkurs na projekt logo
koszulki „Szkoły bez
przemocy”
- konkurs na plakat „Stop
przemocy” i inne
Organizacja happeningu pod
hasłem: „Przemocy stop”

5.

Umożliwienie
uczniom
spędzania czasu
wolnego w
pozytywny
sposób rozwój
zainteresowań i
zamiłowań.

Organizacja konkursów
lutysportowych promujących zdrowy czerwiec
styl życia
Stworzenie oferty zajęć
Cały rok
pozalekcyjnych:
•
koło plastyczne
•
koło matematyczne
•
koło ekologiczne
•
koło informatyczne
•
koło teatralne
•
Klub Europejski
•
Udział w ogólnopolskich i
międzynarodowych
programach edukacyjnych
•
redakcja szkolnego pisma
„Gimzetka”
•
chór szkolny
•
SKS
•
zajęcia wyrównawcze dla
uczniów z problemami z
nauką
•
świetlica szkolna
•
SZOK

Nauczyciele w-f
Dyrekcja szkoły
Opiekunowie kół
zainteresowań
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Lp. Zadania

Formy realizacji

Termin

Osoby

wykonania

odpowiedzialne

Załącznik nr 1

Ankieta badawcza przeznaczona dla uczniów
Gimnazjum Nr 1 w Koluszkach realizowana w ramach
szkolnego programu profilaktycznego
„Bezpieczny komputer”
ANKIETA JEST ANONIMOWA

3. Czy masz w domu komputer?
Tak

Nie

4. Ile w ciągu dnia czasu spędzasz w domu przed komputerem?
nie korzystam
do 1 godziny
od 1 do 3 godzin

powyżej 3 godzin

5. Czy masz w domu dostęp do Internetu?
Tak

Nie

6. W jakich miejscach korzystasz z Internetu?
dom

u kolegów

szkoła

inne miejsca

kawiarenka internetowa
7. Jak często korzystasz z Internetu?
codziennie lub prawie codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu
nie korzystam
8. Ile czasu w ciągu dnia używasz Internetu?
nie korzystam
do 1 godziny
od 1 do 3 godzin

powyżej 3 godzin
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9. Ile czasu w ciągu dnia zajmuje Ci przeglądanie stron www?
nie korzystam
do 1 godzin
od 1 do 3 godzin

powyżej 3 godzin

10. Ile czasu w ciągu dnia spędzasz na Czacie?
nie korzystam
do 1 godziny
od 1 do 3 godzin

powyżej 3 godzin

11. Ile czasu zajmuje Ci w domu korzystanie z komunikatorów?
nie korzystam
do 1 godziny
od 1 do 3 godzin

powyżej 3 godzin

12. Czy słyszałeś o zagrożeniach związanych z użytkowaniem Sieci Internet?
Tak
Nie
11. Skąd posiadasz wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu?
ze szkoły, od nauczycieli
z publikacji prasowych
z audycji i spotów telewizyjnych
od kolegów
z innych źródeł

1. Czy uważasz, że podawanie danych osobowych obcym osobom jest
niebezpieczne?
Tak
Nie
Nie wiem
2. Czy rejestrując się na różnych stronach podajesz prawdziwe dane
osobowe, adresowe?
Tak
Nie
3. Czy uważasz, że spotkania z osobami poznanymi przez Internet mogą być
niebezpieczne?
Tak
NIE
Nie wiem
15. Co robisz w sytuacji, gdy nieznajoma osoba chce się z Tobą skontaktować
za pomocą komunikatora lub chatu?
Odrzucam rozmowę, ponieważ nie wiem, kto to jest.
Przyjmuję i rozpoczynam rozmowę. Poznana osoba wydaje mi się
miła, więc mówię coś o sobie.
Przyjmuję i rozpoczynam rozmowę, abym zorientował się, kto to jest.
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1. Czy zdarzyło Ci się wysłać komuś poznanemu w Internecie:
swój adres e – mail?
swój numer telefonu
swoje zdjęcie

swój adres zamieszkania

nie wysyłałem
2. Czy zdarzyło Ci się korzystając z Internetu (np. na Czacie, komunikator),
że ktoś usilnie wbrew Twojej woli próbował się z Tobą umówić?
TAK
NIE
3. Czy zdarzyło Ci się spotkać z obcą osobą poznaną przez Internet?
Tak, kilka razy
Tak, jeden raz

Nigdy

4. Czy opowiadasz przez Internet o domu, rodzinie?
Tak
Nie
20. Kiedy używasz stron WWW lub komunikatorów, które umożliwiają
upublicznianie swoich danych, jak nastawiasz swój profil?
Upubliczniam go i piszę dużo rzeczy o swoim życiu.
Nie wpisuję żadnych danych
Wpisuję dane nieprawdziwe lub tylko dane nic nie mówiące o mnie
osobom nieznajomym
Zachowuję go dla siebie, tylko niektórzy z przyjaciół mogą go widzieć.
1. Czy w domu masz zainstalowany na komputerze program do
cenzurowania przeglądanych stron w Internecie?
Tak
Nie
Jeśli tak to podaj nazwę tego programu……………………………….
22. Czy masz zainstalowany na komputerze program antywirusowy?
Tak
Nie
Jeśli tak to podaj nazwę tego programu……………………………….
23. Czy używasz programu typy firewall, które pomagają chronić Twój
komputer przed dostępem i działaniami osób niepowołanych z zewnątrz.
Tak

Nie

Jeśli tak to podaj nazwę tego programu……………………………….
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Załącznik nr 2
Ankieta ewaluacyjna
Ankieta jest anonimowa. Zaznacz wybraną odpowiedź lub wpisz w
wykropkowanych miejscach
Płeć:

Dziewczyna

Chłopak

Wiek: ....................................................
1. Czy uczestniczenie w Szkolnym Programie Profilaktycznym „Bezpieczny
komputer” poszerzyła Tobie wiedzę nt. zagrożeń wynikających z
korzystania z komputera?
TAK

NIE

2. Czy jesteś świadomy, jakie są skutki niewłaściwego korzystania z
komputera?
TAK

NIE

Wymień te, które pamiętasz ......................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
3. Jakie znasz sposoby unikania zagrożeń w korzystaniu z komputera i
radzenia sobie z nimi?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4. Jak najchętniej spędzasz czas wolny? .......................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5. Czy jesteś świadomy, jakie zagrożenia niesie ze sobą podawanie swoich
danych osobowych drogą internetową?
TAK

NIE
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Wymień te, które pamiętasz:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Załącznik nr 3

Materiały pomocnicze wykorzystane ze strony Fundacji Dzieci
Niczyje do przeprowadzenia zajęć na godzinach wychowawczych
w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny komputer”.
Czym jest Internet…
zagrożenia i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
Internet jest nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji i
rozrywki. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie, jego zalety można długo
wymieniać. Niestety z korzystaniem z Internetu wiążą się także rozmaite
zagrożenia (np. oszustwa, kradzieże, itp.). Szczególnie ważną kategorię
stanowią zagrożenia dla najmłodszych użytkowników Sieci. Dzieci narażone
są na kontakt z niebezpiecznymi treściami, których w Internecie nie brakuje.
Kontakt z pornografią, czy materiałami nasyconymi przemocą może trwale
odbić się na psychice dziecka. Równie niebezpieczny dla najmłodszych jest
kontakt online z dorosłymi, podającymi się za dzieci lub w inny sposób
próbującymi zdobyć zaufanie dziecka. Kontakty takie mają często kontekst
seksualny. Przeważnie jest to wyłącznie rozmowa, często jednak nawiązanie
takiej relacji prowadzić ma do spotkania w rzeczywistym świecie. Spotkania,
które może skończyć się tragicznie. Do niedawna o tego rodzaju sytuacjach
dowiadywaliśmy się głównie z przekazów zagranicznych. Wraz z rozwojem
Internetu sytuacje takie mają miejsce również w naszym kraju.
Słuszność obaw o bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu w
Polsce potwierdzają badania przeprowadzone przez Fundację „Dzieci Niczyje”
w 2003 roku. Wzięło w nich udział blisko 9000 dzieci korzystających z
Internetu. Wyniki badań wykazują bardzo dużą beztroskę dzieci i niski
poziom świadomości zagrożeń.
Podstawową zasadą służącą zachowaniu bezpieczeństwa w Sieci jest
nie
podawanie
rozmówcom
żadnych
prywatnych
danych.
Tymczasem aż 42% dzieci korzystających z Internetu podaje obcym swój
adres domowy, blisko 65% – numer telefonu. Równie istotne jest zachowanie
szczególnej ostrożności w przypadku spotkań ”na żywo” z internetowymi
znajomymi. Ponad trzy czwarte respondentów badań Fundacji co najmniej
raz otrzymało propozycję spotkania z osobą poznaną w Sieci. Ponad 25%
dzieci z niej skorzystało! Choć większość takich spotkań kończy się dobrze,
ryzyko zawsze istnieje.
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Wykres przedstawiający wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację
„Dzieci Niczyje” w 2003 roku (badania przeprowadzono na 9000 dzieci
korzystających z Internetu).
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Internecie możliwe jest przede
wszystkim na drodze edukacji. Świadomość zagrożeń i znajomość zasad
bezpieczeństwa może uchronić najmłodszych użytkowników Sieci przed
doznaniem krzywdy ze strony internetowego „przyjaciela”.
1. Charakterystyka zagrożeń
a)

Internet jako żądło informacji dla przestępcy

Dzieci z natury są ufne. Chętnie opowiadają innym, nawet zupełnie
obcym osobom, o sobie, swoim domu, rodzinie. Za pośrednictwem Internetu
przestępcy mogą więc uzyskać od dzieci cenne informacje, np. złodziej
planując włamanie może dowiedzieć się o adres, cenne przedmioty, zwyczaje
panujące w domu itp.
b)

Oszustwa i wyłudzenia

Internet to również miejsce handlu. Dzieci lubią buszować po
serwisach aukcyjnych (np. www. allegro. pl) i robić tam zakupy. Najczęstsze
oszustwo polega na tym, że kupujemy okazyjnie np. telefon komórkowy za
bardzo atrakcyjną cenę. Zamawiamy, otrzymujemy pocztą przesyłkę, płacimy
przy odbiorze listonoszowi. Po jego wyjściu otwieramy pudełko, a w środku
zamiast telefonu znajdujemy cegłę. W serwisach aukcyjnych po cenach
niższych niż oficjalne można kupić karty służące do doładowywania konta w
telefonach komórkowych. Na ogół numery te są fałszywe, ale ponieważ kwota
oszustwa jest niska, to sprawca nie ponosi żadnej kary. Takich przykładów
można wymienić wiele. Często w Internecie można nieświadomie kupić
przedmioty pochodzące z kradzieży. W ten sposób stajemy się paserami i
możemy ponieść za to karę.
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c)

Groźby karalne i nękanie

Wiele osób mylnie sądzi, że Internet zapewnia im pełną anonimowość
i czując się bezkarnie, pozwalają sobie na zachowania, na które nie
odważyliby się w codziennym życiu. Stają się wulgarni, grożą innym,
próbują nękać. Warto wiedzieć, iż groźby takie są karalne.
d)

Obrót danymi osobowymi

Dzieci to bardzo atrakcyjna grupa klientów. Wydają dużo pieniędzy na
zabawki, słodycze, itp., mają też ogromny wpływ na wiele decyzji o
zakupach, podejmowanych przez dorosłych. Często to właśnie dzieci
doradzają rodzicom, jaki kupić sprzęt grający, czy nawet samochód.
Specjaliści od marketingu chętnie więc kierują reklamy do dzieci także w
Internecie. Ich dane osobowe są niezwykle atrakcyjne, więc nieuczciwi
marketerzy wyłudzają je i handlują nimi, kusząc dzieci konkursami,
przyciągając upominkami, nagrodami, itd. Założenie darmowego konta
pocztowego wymaga np. wypełnienia wcześniej szczegółowej ankiety,
zawierającej m. in. pytania o dochód w rodzinie, zainteresowania, a nawet
rozmaite nawyki konsumenckie.
e)

Dostęp do materiałów pornograficznych

W Internecie dzieci mają praktycznie nieograniczony dostęp do
najostrzejszych treści pornograficznych. Znalezienie pornografii w sieci nie
jest żadnym problemem, a przy tym często strony takie nie są w żaden
sposób zabezpieczone przed dziećmi. Zdarza się, że autorzy opatrują je
ostrzeżeniem, iż zawarte na stronie materiały przeznaczone są tylko dla
pełnoletniego odbiorcy. Problem w tym, że w żaden sposób nie weryfikują
wieku osób odwiedzających, nie jest to więc dla dziecka żadną przeszkodą,
ani w żaden sposób nie chroni go przed dostępem do szkodliwych treści.
f)

Inne szkodliwe treści

Poza pornografią dzieci mogą również trafić w Internecie na różne inne
szkodliwe dla nich treści – na strony propagujące przemoc, rasizm,
promujące hazard, używki lub broń. Swego czasu niezwykłą popularnością
wśród dzieci cieszyła się strona ze zdjęciami ofiar morderstw i dokumentacją
sekcji zwłok. Niedawno media informowały, iż w Polsce działa wiele stron
neofaszystowskich. Internet jest też chętnie wykorzystywany przez sekty,
które w sieci propagują swoje idee i szukają nowych wyznawców.
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2. Pornografia dziecięca
Zgodnie z polskim prawem karalne jest produkowanie,
sprowadzanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej. Jej posiadanie
jest natomiast legalne. Znalezienie w Internecie pornografii dziecięcej jest
bardzo proste (polskie strony www z takimi materiałami należą do
rzadkości, są one jednak dostępne np. w sieciach P2P, w grupach
dyskusyjnych, ludzie wymieniają się nimi poprzez pocztę elektroniczną,
udostępniają je też na zakonspirowanych serwerach FTP). Według
szacunków organizacji zajmujących się zwalczaniem internetowej
pornografii dziecięcej, dochody z niej przewyższają światowe dochody
płynące z handlu narkotykami. W Polsce, w odróżnieniu np. od USA,
wokół pornografii dziecięcej w sieci nie rozwinął się jeszcze biznes
przestępczy na dużą skalę. Jest jeszcze czas, by temu zjawisku skutecznie
przeciwdziałać.
a)

Pedofile

Pedofile bardzo chętnie korzystają z Internetu, gdyż czują się w nim
anonimowi i bezkarni. Wygodne jest dla nich to, że dziecko ich nie widzi,
mogą zatem podawać się za kogoś innego, co ułatwia im manipulację.
Zamiast chodzić pod szkoły czy na place zabaw, pedofile mogą ”zaczaić się”
na dziecko w Sieci. Warto uświadomić sobie, że pedofilem może być każdy.
Są wśród nich profesorowie, księża, policjanci, nauczyciele, robotnicy,
rolnicy, lekarze. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety (choć mężczyźni znacznie
częściej), mieszkańcy dużych miast i małych wiosek. Pedofile podają się za
kogoś innego, wykorzystując naiwność i ufność dziecka. Często rozpoczynają
kontakt podając się za rówieśnika, potem stopniowo osaczają dziecko,
manipulują nim i uzależniają od siebie. Chętnie odgrywają też role ”dobrych
wujków” czy ”kumpli”, wyszukując dzieci, mające problemy w szkole,
trudności w kontaktach z rówieśnikami, rodziną. Pedofil będzie wówczas
przekonywał dziecko, że jest jedyną osobą, która je rozumie
i
akceptuje. Zdobywa jego zaufanie, by na koniec doprowadzić do spotkania i
wykorzystać seksualnie. Pedofile chętnie korzystają z komunikatorów i
poczty elektronicznej. Do zebrania informacji o potencjalnej ofierze
wykorzystują też strony www prowadzone przez dzieci oraz ich wirtualne
pamiętniki (tzw. blogi). Potrafią bardzo długo ”oswajać” swoją ofiarę. Każdy
kontakt seksualny z dzieckiem poniżej 15 roku życia jest w Polsce
przestępstwem, zagrożonym karą więzienia.

b)

Cyberseks

Nawet jeśli nie dochodzi do realnego spotkania i molestowania
seksualnego, to bardzo często mamy do czynienia z tzw. cyberseksem, czyli
rozmową na tematy seksualne, często polegającą na opowiadaniu fantazji
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erotycznych lub słownym przedstawianiu aktu seksualnego. Jeśli jedną ze
stron takiego cyberseksu jest dziecko, może to źle wpłynąć na jego psychikę.
3. Uzależnienie

Internet wciąga i uzależnia. Po wejściu na jakąś stronę znajdujemy na niej
liczne ”odsyłacze” na inne wybrane strony. Wybierając te najbardziej
interesujące, kontynuujesz wirtualną podróż, surfując w nieskończoność
po kolejnych stronach. Zaczynasz przygodę z komunikatorem, IRC lub
chat-roomem i odkrywasz, jak łatwo poznać nowych ludzi, nawiązywać
kontakty, przyjaźnie. Pochłania to coraz więcej czasu, aż wirtualna
rzeczywistość zaczyna dominować w Twoim życiu. Na świecie tworzą się
już kluby Anonimowych Netoholików. Uzależnienie od Internetu leczy się
tak samo, jak narkomanię czy alkoholizm. Dzieci są zaś szczególnie
podatne na nałogi.

4. Trudności w chronieniu dzieci korzystających z Internetu
i)

Nieświadomość zagrożeń

Największą przeszkodą jest brak wiedzy. Rodzice, opiekunowie i
nauczyciele na ogół nie znają się na komputerach i Internecie, często też
lekceważą internetowe zagrożenia, myśląc, że ”to tylko niewinne klikanie”.
Często rodzice kupują dziecku komputer, np. z okazji I komunii, na
imieniny, czy pod choinkę. Sami nie znają się na tym i boją się tego
”diabelskiego urządzenia”, więc na wszelki wypadek omijają je w domu
szerokim łukiem, a dziecko robi, co chce. Rodzice nie rozmawiają zaś z
dzieckiem o komputerze i Internecie, bojąc się, że ujawnią swoją niewiedzę i
skompromitują się przed dzieckiem. Zapominają, że nie jest wstydem czegoś
nie umieć, a samo dziecko chętnie podzieli się z nimi swoją wiedzą i w
niczym nie umniejszy to ich rodzicielskiego autorytetu.

a) Brak nadzoru
Brak wiedzy dorosłych, a również ich niefrasobliwość, wynikająca z
nieświadomości zagrożeń, powodują, iż dzieci często korzystają z Internetu
bez żadnego nadzoru i robią, co chcą. Nawet jeśli dziecko nie ma w domu
komputera lub komputer domowy nie jest podłączony do Internetu, nie
oznacza to wcale, że nie ma ono dostępu do sieci. Prawie każda szkoła w
Polsce ma już pracownię internetową. Dzieci wchodzą do Internetu również u
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kolegów albo w kafejkach internetowych. A w kafejkach internetowych, to już
– jak to się mówi – ”hulaj dusza, piekła nie ma”.
c)

Niechęć do zgłaszania przestępstw

Na całym świecie internauci są nieufni wobec organów ścigania,
obawiając się, iż chcą one cenzurować sieć, czy ograniczać panującą w nim
swobodę wypowiedzi lub naruszać prywatność użytkowników. W Polsce
dodatkowo nakłada się na to ogólna niechęć do współpracy z policją i
prokuraturą (wiele osób obawia się uciążliwości postępowania karnego),
ponadto stale pokutuje przekonanie, że nie wypada ”donosić”. Stąd też
zdecydowana większość internetowych przestępstw nie jest w ogóle
ujawniana, a ich sprawcy pozostają bezkarni.
5. Zasady bezpieczeństwa korzystania z Sieci
a)

Informacje – nie udzielaj

W Internecie często wymagane jest podawanie danych osobowych w
formularzach na stronach www, przy zakupach przez Internet lub po prostu
jako pytanie od internetowego znajomego np. o miejsce zamieszkania.
Dzieciom trudno jest często ocenić, czy w danej sytuacji muszą lub powinny
podawać swoje dane i nie zdają sobie zwykle sprawy, że ich podanie może
zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób lub w złym celu. Dzieci powinny
unikać podawania zwłaszcza tych danych, które mogą pozwolić na
odnalezienie ich w prawdziwym świecie takich, jak imię i nazwisko, adres,
wiek, nazwa i numer szkoły, do której chodzą, czy też numer telefonu.
Powinny wiedzieć, że przy podawaniu jakichkolwiek osobistych informacji
należy zachować wstrzemięźliwość i czujność, a złamanie tej reguły lub
zapomnienie o niej grozić może bardzo przykrymi skutkami.
b)

Nieznajomi – nie ufaj

Internet to tworzony przez ludzi wirtualny świat, którego istotą jest
przepływ informacji, oparty na kontaktach między użytkownikami sieci. Za
pośrednictwem Internetu można zawrzeć nieograniczoną liczbę znajomości,
bez kłopotu nawiązać znajomość z rówieśnikami, bądź też np. ludźmi o
podobnych zainteresowaniach, problemach, potrzebach. Ta specyfika jest
wielką zaletą Sieci – pozwala na wartościowy kontakt z wieloma osobami,
których inaczej nigdy byśmy nie poznali. Nie należy jednak zapominać o
stosowaniu wobec każdej nowo poznanej osoby zasady ograniczonego
zaufania – nie jesteśmy bowiem w stanie ocenić szczerości naszych
rozmówców z sieci. To, co chcą byśmy o nich myśleli, może być całkowicie
niezgodne z prawdą (i chociaż przyczyną takiego zachowania są
niekoniecznie złe zamiary, czy intencje wirtualnego przyjaciela, dzięki
zachowaniu ostrożności unikamy niepotrzebnego ryzyka). Nawet przy
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dłuższych znajomościach warto zachowywać czujność. Uświadomienie tego
dzieciom jest szczególnie ważne. Brak doświadczenia życiowego w połączeniu
z dużą ufnością i naiwnością, sprawiają, że dzieci chętnie zawierają
znajomości w Internecie. Częstokroć dochodzi później do prawdziwego
spotkania. Aby było ono bezpieczne, dzieci powinny przestrzegać kilku
prostych, jasnych zasad. Najważniejsze jest, by dziecko informowało
opiekunów o planowanym spotkaniu. Wiedza o poczynaniach dziecka to
warunek jego skutecznej ochrony. Ponadto dziecko powinno:
- na spotkanie wybrać miejsce publiczne, tak, aby w razie potrzeby mogło
ewentualnie poprosić kogoś o pomoc
koniecznie wybrać się na spotkanie w towarzystwie, najlepiej zaufanej
osoby dorosłej, zwłaszcza jeśli jest to pierwsze spotkanie z internetowym
znajomym. Taka reakcja jest dowodem rozsądku, dojrzałości i
odpowiedzialności (warto przekonać o tym dziecko – chodzi przecież o
zapewnienie mu bezpieczeństwa).
jeśli rodzice nie biorą udziału w spotkaniu (a dziecku towarzyszy np.
starsze rodzeństwo), powinni przynajmniej: poznać jego dokładną godzinę i
miejsce, dowiedzieć się od dziecka możliwie dużo o osobie, z którą się
spotyka, a także ustalić z dzieckiem porę powrotu do domu.
Nie powinno się zapominać, że anonimowość w Internecie jest pozorna.
Dzieci nie zdają sobie z tego zwykle sprawy, w związku z czym zachowują się
często niezgodnie z przyjętymi normami. Dopóki nie robią niczego złego ani
czegoś, co mogłoby przeszkadzać innym, nikomu nie będzie zależało na
dowiedzeniu się, kim naprawdę są. Jednak w razie potrzeby można z
łatwością ustalić, kto dopuścił się danego przewinienia w Sieci. Zanim więc
zdecydują się zrobić coś złego, powinny przemyśleć to i zastanowić się, czy
warto narażać się na nieprzyjemności. Dzieci nie powinny też zapominać o
tym, że Internet ma pewną przewagę nad światem rzeczywistym – w każdej
chwili można się z niego wylogować. Młodzi ludzie powinni korzystać z tej
możliwości zwłaszcza wtedy, kiedy przydarzy się im coś, co ich zdenerwuje
lub sprawi, że poczują się zakłopotani, albo kiedy po prostu nie będą mieli
ochoty na dalszą rozmowę.
c)

Rodzice – ufaj

Rodzice lub opiekunowie to osoby, którym dziecko może zawsze zaufać.
Dziecko powinno czuć, że, w razie potrzeby – gdy coś je przestraszy, urazi,
zawstydzi lub zaszokuje, zawsze może zwrócić się do rodziców o pomoc czy
poradę. Dobrze, gdy dzieci relacjonują rodzicom swoje wrażenia, opisują
poznanych znajomych. Taka wiedza umożliwia skuteczniejsze zadbanie o ich
bezpieczeństwo.
d)

Nieuczciwość – wystrzegaj się
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Internet to bogate źródło wiedzy na każdy temat, największy zbiór
wszelakiej maści materiałów: programów, filmów, utworów muzycznych,
elektronicznych wersji książek, itp. Przechowywanie na komputerowym
dysku niektórych z nich jest zabronione przepisami prawnymi jest
traktowane jak kradzież, za którą grożą surowe kary. Większość rzeczy, za
które trzeba zapłacić (np. oprogramowanie), ma zresztą swoje darmowe
odpowiedniki.
Trzeba także pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. Wszystkie
dostępne w Sieci teksty mają swojego autora, a ten prawo, niepozwalające na
dowolne wykorzystywanie jego prac. Tylko on może zdecydować o wyborze i
formie takich zapożyczeń i należy bezwzględnie stosować się do jego zaleceń.
(Najlepiej ustalić adres e-mail autora i w ten sposób skon-taktować się z nim,
by uzyskać zgodę na wykorzystanie i ”obróbkę” interesującego nas materiału.
Jeśli niemożliwe jest ustalenie namiarów autora, można poprosić o
pośrednictwo administratora danej strony).
e) Edukacja – ucz się i ucz rodziców
Światowa Sieć to niewyczerpane źródło wszelkiego rodzaju wiedzy.
Dzieci i młodzież korzystający z Internetu świetnie o tym wiedzą. Ale czy
zdają sobie sprawę ze wszystkich jego możliwości? Powinny szukać w Sieci
treści zgodnych z swoimi zainteresowaniami, na pewno odkryją coś
ciekawego. A czy ich rodzice potrafią korzystać z sieci? Dzieci mogą im w tym
pomóc, zaczynając od najprostszych spraw – założenia im skrzynki e-mail i
nauczenia ich jak się nią posługiwać. Już niedługo ta umiejętność będzie po
prostu niezbędna. Pokazując im, co robią w Internecie i jakie możliwości się
w nim kryją – dzieci na pewno ułatwią im życie.
f) Internet – nałóg
Uzależnienie od Internetu to zjawisko, którego skala rośnie
proporcjonalnie wraz z rozwojem sieci. Co można zrobić, żeby zapobiec
”wpadnięciu w nałóg”? Jak kontrolować i zracjonalizować użytkowanie tego
nadzwyczaj wygodnego narzędzia? Warto zastanowić się do jakich celów
używamy Internetu, zrobić listę tych czynności i po ich wykonaniu starać się
nie spędzać czasu w Sieci. Internet wciąga, łatwo zapomnieć o upływającym
czasie. To jeden z symptomów uzależnienia. Jeśli stracimy kontrolę nad
Internetem, on przejmie kontrolę nad nami.
Wspólnie z rodzicami dzieci powinny opracować Umowę dotyczącą korzystania z
Internetu. Doświadczenie życiowe rodziców połączone ze znajomością Internetu dzieci,
pozwoli ustalić najlepsze zasady korzystania z Sieci, a dzięki ich przestrzeganiu dzieci i ich
najbliżsi unikną rozmaitych zagrożeń związanych z surfowaniem po Interneci
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Załącznik 4.
Zajęcia profilaktyczne w ramach realizacji programu „Bezpieczny
komputer” prowadzone są m.in. w oparciu o scenariusze zajęć udostępnione
na portalu www.sieciaki.pl a także na podstawie autorskiego scenariusza
opracowanego przez nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Koluszkach panią
Katarzynę Wójcik (zajęcia nr 2 „Internet – przekleństwo ludzkości”).

Przykładowe scenariusze zajęć realizowane w ramach programu profilaktyki
„Bezpieczny komputer” .
Zajęcia nr 1
Temat: Bezpieczeństwo dzieci w Internecie
Czas trwania: 90 minut
Cele:
- zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu
- zapoznanie/stworzenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Internecie
- zapoznanie z internetowymi zasadami dobrego wychowania – Etykietą
Środki dydaktyczne: koperty z gotowymi kartami pracy z fragmentami
tekstu, czyste kartki papieru, przybory piśmienne, tablica, kreda
Metody pracy:
- krzesła w kole
- burza mózgów
- konkurs
Formy pracy:
- praca w grupach, praca z całą klasą,
Przebieg zajęć:
1. Krąg
Prowadzący i uczniowie zasiadają na krzesłach ustawionych w kształcie
okręgu.
2. Prowadzący przedstawia cel spotkania.
Najpierw pyta: ”Ludzie potrzebują tego do pracy, dzieci, młodzież do nauki –
jak myślicie co to może być?” Wysłuchuje kilku propozycji. Jeśli uczestnicy
nie zgadną podpowiada, że chodzi o komputer .
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"Do czego może służyć komputer?" - burza mózgów. Ważne tutaj, żeby dzieci
powiedziały o Internecie, jeśli nie padnie taki pomysł, trzeba je na ten pomysł
naprowadzić, ostatecznie im o tym powiedzieć i dopisać do listy. Następnie
informujemy dzieci że zajęcia dotyczą Internetu .
3. Co to jest Internet?
Prowadzący pyta dzieci:
"Internet - kto wie, co to jest niech podniesie rękę?"- prowadzący liczą glosy i
zapisują na tablicy.
"Kto z was korzystał z Internetu niech podniesie rękę" - prowadzący liczą
glosy i zapisują na tablicy.
"Więc co to jest Internet?" - uczestnicy próbują zdefiniować Internet.
Prowadzący zwracają uwagę na poprawne sformułowania dotyczące
Internetu. Jeżeli trzeba sami mówią czym jest Internet.
4. Co można zrobić za pomocą Internetu?
Burza mózgów. Ważne, aby padły pomysły: szukać informacji, ściągać cos,
robić zakupy, grać w gry, pisać e-maile, używać chat-u, komunikatorów,
poznawać nowych znajomych, umawiać się na spotkania. Prowadzący
spisują wszystkie propozycje, ewentualnie naprowadzają dzieci na nie
wymienione zastosowania Sieci. Przy okazji pytają się o doświadczenia dzieci
w korzystaniu z sieci. Pytają np. jakie strony dzieci odwiedzają, na jakich
serwisach graja w gry on line, z jakich komunikatorów i czatów korzystają,
czy prowadzą pamiętniki internetowe /tzw. Blogi/ itp
5. List.
Prowadzący prosi klasę o podzielenie się na 4 grupy. Prowadzący rozdaje w
kopertach każdej grupie wcześniej przygotowane karteczki z fragmentami
tekstu. Zadaniem grup jest ułożenie i zapisanie w formie listu, historii
danego bohatera z wykorzystaniem tekstów z koperty.
Koperta 1 z napisem "Ewa - 13 lat", zawiera fragmenty:
" ...poznałam go na czacie..."
"...na początku był bardzo miły, miał takie same zainteresowania jak ja,
rozumiał mnie jak nikt inny..."
"...gdy zaczął mi grozić wierzyłam ze tak się stanie..."
"...wstydziłem się o tym powiedzieć, obiecałem, ze nigdy nie zawiodę jego
zaufania..."
"...to się jakoś samo stało..."
"...bałam się bo wiedziałam ze to ja zgodziłam się z nim spotkać- rodzice
byliby wściekli gdyby znali prawdę..."
Koperta 2- „Wojtek ma 15 lat”.
"...poznaliśmy się w Internecie ..."
"...prosił żebym mu opowiedział o sobie..."
"...pytał czy mieszkam z mamą i z tatą..."
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"...opowiadał mi, ze przyjaźni się z wieloma osobami w moim wieku..."
"...poprosił mnie o przesłanie zdjęcia ..."
"...zaproponował spotkanie ..."
Wszystkie lub wybrane grupy przedstawiają historie ułożone w formie listu.
Prowadzący po przytoczeniu każdej historii
zwracają uwagę na niebezpieczne zachowania jej bohatera, jak:
umawianie się z nieznajomymi
podawanie prywatnych
danych /adres, numer telefonu/
przesyłanie zdjęć obcym
6. Plan bezpieczeństwa.
W tych samych grupach układają plan bezpieczeństwa w Internecie.
Prowadzący zajęcia proszą je, żeby na podstawie przytoczonych historyjek i
własnych doświadczeń i pomysłów ustaliły i zanotowały w punktach jak
należy się zachowywać, żeby być bezpiecznym w Internecie.
Następnie prowadzący prosi wybrane grupy o podanie zanotowanych zasad
bezpieczeństwa, drugi z prowadzących zapisuje dobre pomysły na tablicy.
Inne grupy pyta czy mają coś do dodania. Prowadzący powinien uzupełnić
listę o brakujące zasady. Ważne, żeby na tablicy pojawiły się takie zasady
jak:
posługuj się nickiem, który nie zawiera informacji o tobie
nie podawaj swego nazwiska, adresu, nr telefonu
nie spotykaj się z obcymi
nie przesyłaj obcym swojego zdjęcia
jak coś cię niepokoi, powiadom o tym rodziców
na pierwsze spotkanie zawsze idź w towarzystwie rodziców lub innej
zaufanej osoby
7. Konkurs na komiks o tematyce „Bezpieczeństwo dzieci w
Internecie”.
Plakaty mogą odnosić się do najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Dzieci
mogą je przygotować w domu lub szkole.
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Zajęcia nr 2
Temat lekcji: Internet – przekleństwo ludzkości.
Czas trwania: 45 minut
Cele:
uczeń
- potrafi znaleźć argumenty ZA i PRZECIW postawionej tezie,
- potrafi umiejętnie dobierać argumenty i kontrargumenty,
- potrafi wypowiadać zdanie swojej drużyny, czasami sprzeczne z
jego własnym zdaniem,
- nie krytykuje i nie ocenia wypowiedzi przeciwników, szanuje ich
zdanie,
Środki dydaktyczne
- arkusze papieru A4 lub A3,
- regulamin przebiegu debaty,
Metody pracy
- debata jest dobrą metodą prowadzenia rozmów na trudne tematy, jest
to również metoda skutecznego porozumiewania się w różnych
sytuacjach sprzyjająca wypowiadaniu własnego punktu widzenia,
budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i
grupowych decyzji, debata przygotowuje do publicznych wystąpień
oraz efektywnego współdziałania w zespole,
Formy pracy
- praca w grupach, praca z całą klasą,
Przebieg lekcji:


Faza wstępna

(wprowadzenie):

Nauczyciel po czynnościach organizacyjnych przedstawia temat i cele lekcji,
omawia również metodę, która zdominuje te zajęcia, a następnie dzieli
klasę na dwie grupy (podział najlepiej losowy np.: numery parzyste i
nieparzyste z dziennika lekcyjnego). Uczniowie zajmują miejsca przy
odpowiednich stolikach, w ten sposób będą reprezentować dwa zespoły:
pierwszy broniący postawionej tezy i drugi negujący ją.
Wychowawca wybiera z klasy jednego ucznia, który poprowadzi debatę.



Faza właściwa:

Wraz z nowo wybranym prowadzącym przedstawia zasady przebiegu debaty.
Wspólnie ustalają czas przygotowania się do dyskusji, czas wypowiadania
swojego punktu widzenia oraz czas trwania całej debaty. Prowadzący
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uczeń przedstawia obu zespołom inne punkty regulaminy, których należy
przestrzegać. Następnie daje obu grupom czas (10–15 minut) na
przygotowanie argumentów ZA i PRZECIW. Spośród dwóch zespołów do
uczestnictwa w debacie zostają wybrani rzecznicy (po 5 z każdej grupy).
To oni będą zeprezentować swój zespół, pozostała część klasy zostaje
widownią wspierającą równocześnie swoich reprezentantów.
Debatę rozpoczyna grupa broniąca postawionej na wstępie tezy,
przedstawia argument(-y) ZA. Rzecznik przeciwnej drużyny w odpowiedzi
stara się obalić tezę, przytaczając mocne kontrargumenty PRZECIW. Całą
wymianą zdań, obroną swojego stanowiska steruje prowadzący.



Faza końcowa

(podsumowanie):

Prowadzący prosi obie grupy o wybór osoby, która dokona
podsumowania. Następnie głos w debacie może również zabrać publiczność
poprzez wypowiedzenie swojego stanowiska, zadawanie konkretnych pytań
reprezentantom, stawianie problemów itp.
Nauczyciel kończąc debatę uświadamia uczniom, że jej celem było
zwrócenie uwagi na postawiony problem oraz znalezienie najlepszego
rozwiązania, a nie wyłonienie zwycięzców i pokonanych. Prosi również jedną
chętną osobę, która w domu dokona multimedialnego podsumowania, a tym
samym porównania; przekazując jej jednocześnie materiały wypracowane
przez dwa zespoły.
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