Program profilaktyczny
BEZPIECZNIE W INTERNECIE

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych jest znakiem czasów,
szerokie wykorzystanie ich w edukacji znacznie zwiększa jej skuteczność, na co dzień zaś
Internet stanowi nieocenione źródło wiedzy i rozrywki. Niestety, niesie ze sobą również
wiele zagrożeń, czyhających na młodego człowieka w Sieci. Nieostrożne udostępnianie
swoich danych osobowych, kontakt z niepożądanymi treściami lub oszustami internetowymi,
nieświadomy udział w zachowaniach niezgodnych z prawem to tylko niektóre z zagrożeń,
uzasadniające podejmowanie działań profilaktycznych.
Program BEZPIECZNIE W INTERNECIE został opracowany w celu uświadomienia
uczniom, ich rodzicom i nauczycielom zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania
z zasobów internetowych oraz wskazania sposobów radzenia sobie z nimi. Program
skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Prusach.
Cel główny programu: przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania
z Internetu i technologii informacyjnej.
Cele szczegółowe:




uświadomienie uczniom, ich rodzicom i nauczycielom zagrożeń, wynikających z
niewłaściwego korzystania z zasobów internetowych i technologii informacyjnej,
przekazanie i utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z Sieci,
zapoznanie rodziców z możliwościami kontroli i ograniczania dostępu dzieci do
niepożądanych treści,



podniesienie świadomości uczniów i ich rodziców w zakresie ograniczeń prawnych
wynikających z korzystania z komputera i Internetu,

wdrożenie do stosowania programów, zapewniających bezpieczne poruszanie się w Sieci i
sposobami zabezpieczeń,


uczenie krytycznego odbioru i kształtowanie świadomego użytkowania mediów,



zabezpieczenie szkolnej sieci komputerowej przed możliwością dostępu uczniów do
niewłaściwych treści.
Realizacja programu profilaktycznego „Bezpiecznie w Internecie”
Edukowanie uczniów, nauczycieli i rodziców.

1.
2.

Opracowanie szkolnego programu profilaktycznego „Bezpiecznie w Internecie”.
Szkolenie rady pedagogicznej na temat bezpieczeństwa w Internecie.
Udział funkcjonariusza Policji .

3.

4.



5.
6.
7.

8.

Przygotowanie materiałów dla nauczycieli: informacji, scenariuszy zajęć, prezentacji,
konkursów, quizów, adresów i udostępnienie ich na tematycznej stronie internetowej oraz w
bibliotece szkolnej – bibliotekarz.
Pogadanki na spotkaniach z rodzicami, dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Informacje w
okolicznościowej gazetce szkolnej – wychowawcy. Porady dla rodziców na stronie
internetowej .
Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z nieograniczonego korzystania z
komputera i Internetu.
Poinformowanie o programach cenzurujących strony www i monitorujących dostęp do
komputera.
Wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa w Internecie na zajęciach z różnych przedmiotów z
wykorzystaniem technologii informacyjnej – nauczyciele.
Prowadzenie zajęć o zagrożeniach w Internecie w ramach lekcji informatyki – nauczyciele
informatyki.
Zapoznanie uczniów z netykietą czyli zasadami korzystania z Internetu,
w szczególności komunikowania się – wychowawcy podczas lekcji wychowawczych,
odpowiednie działy gazetki szkolnej i strony internetowej.
Utworzenie strony internetowej, poświęconej bezpieczeństwu w Sieci.

II.
Udział w akcjach, programach i kampaniach edukacyjnych
1. Promocja miejsc w sieci dotyczących bezpieczeństwa oraz zagrożeń występujących w
Internecie.
2. Coroczny udział w kampanii informacyjnej „Dzień Bezpiecznego Internetu”( luty 2017) –
nauczyciel informatyki, wychowawcy.
3. Przystąpienie do Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa w Internecie, której
celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń w Internecie.
4. Podjęcia działań zmierzających do uzyskania certyfikatu „Szkoła Bezpiecznego Internetu”.
5. Organizacja konkursów tematycznie związanych z bezpiecznym Internetem, udział w
konkursach, quizach zewnętrznych, kursach e-learningowych. Dostęp ze strony internetowej.
Zabezpieczenie techniczne szkolnej sieci komputerowej
1.
2.

Zainstalowanie oprogramowania ograniczającego dostęp do szkodliwych dla dziecka treści.
Bieżące monitorowanie dostępu do sieci podczas zajęć z różnych przedmiotów z
wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Planowane efekty
Nauczyciele




znają podstawowe zasady świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu,
potrafią przekazać zagadnienia, związane z bezpieczeństwem w sieci na lekcjach
wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami,

wskazują uczniom ciekawe i bezpieczne miejsca w Internecie związane z nauczanym
przedmiotem oraz miejsca, gdzie mogą zwrócić się o pomoc,

rozwijają swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjno –
komunikacyjną.

Rodzice



znają zagrożenia związane z Internetem, na które narażone mogą być ich dzieci,
ograniczają dostęp swojego dziecka do niebezpiecznych treści (np. poprzez włączenie
filtra rodzinnego),

znają bezpieczne strony i polecają je dziecku oraz adresy, gdzie można zgłaszać
niedozwolone treści umieszczone w Internecie,

rozmawiają z dzieckiem o jego funkcjonowaniu w Internecie, interesują się tym, jakie
witryny odwiedza.
Uczniowie




są świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,
znają i stosują zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie,
wiedzą o konieczności ochrony prywatności: nie podają swoich danych osobowych i
szczegółów dotyczących jego życia,

potrafią wybrnąć z niebezpiecznych sytuacji - informują o tym rodziców lub nauczycieli,

znają i korzystają z bezpiecznych stron www, są świadomym i odpowiedzialnym
użytkownikiem Internetu.

