„Macie mocne drzwi, solidne zamki i myślicie, Ŝe jesteście bezpieczni, a zboczeniec wchodzi
wprost do pokoju Waszego dziecka”

Program bezpieczeństwa w sieci w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Bogatyni
(Uzupełnienie szkolnego programu profilaktyki)

Tezy:
•

Aby skutecznie chronić dziecko w Internecie, nie trzeba być informatykiem ani mieć ogromnej wiedzy
o komputerach.
KaŜdą blokadę techniczną moŜna „złamać” lub ominąć.
KaŜde rozwiązanie techniczne jest zawodne.
Owoc zakazany kusi najbardziej.

•
•
•

Cele:
•
•
•
•
•
•

Uczenie zasad bezpieczeństwa w sieci uczniów i rodziców.
Rozmawianie z dziećmi.
Pokazywanie tego, co w sieci wartościowe.
Wychowywanie dzieci do korzystania z Internetu.
Filtrowanie szkodliwych treści z Internetu.
Edukowanie rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Lp

Zadania

Etapy zadań

1.

Edukowanie
nauczycieli

-Przeprowadzenie szkoleniowej rady
pedagogicznej przygotowującej do
edukacji uczniów i rodziców.
- Przygotowanie materiałów dla
nauczycieli (scenariuszy, prezentacji,
listy adresów organizacji zajmujących
się bezpieczeństwem dziecka nie tylko
w sieci) do prowadzenia zajęć z
uczniami i rodzicami.
-Poruszanie na spotkaniach z rodzicami
zagadnień bezpieczeństwa w sieci.
Pokazanie zagroŜeń oraz sposobów
reagowania na nie.

2.

Edukowanie
rodziców

3.

Edukowanie
uczniów

Osoby
odpowiedzialne
Szkolny
Koordynator TI

Uwagi

Szkolny
Koordynator TI

Wychowawcy klas

Wskazywanie ciekawych i
wartościowych miejsc w Internecie.

Wszyscy nauczyciele
a w szczególności
nauczyciele w
świetlicy i
bibliotekarz oraz
Szkolny Koordynator
TI.

Umieszczenie w planach pracy
wychowawczej i przeprowadzenie
zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci
oraz zagroŜeń
Zapoznanie z netykietą czyli zasadami
korzystania i komunikowania się w

Wychowawcy klas
we współpracy ze
Szkolnym
Koordynatorem TI.
Nauczyciel
informatyki

Rozmowy z dziećmi
dotyczące miejsc,
gdzie moŜna szukać
pomocy, Zwrócenie
uwagi na programy,
które pozwalają
bardziej kontrolować
zachowania dzieci w
Internecie
ZałoŜenie katalogu
wartościowych stron
www związanych z
tematami zajęć z
poszczególnych
zajęć, udostępnienie
go na szkolnej
stronie www.
Wykorzystanie
materiałów Fundacji
„Dziecko w sieci”.
Wykorzystanie
materiałów Fundacji

4.

Zabezpieczen
ia techniczne
szkolnej sieci
komputerowe
j

internecie.
Zakupienie dostępnych licencji do
szkolnego Serwera SBS w celu
większej kontroli Dostępu do Internetu
z komputerów spoza pracowni.
Uaktualnianie systemów komputerów
spoza pracowni do Windows XP
(system ten daje moŜliwość kontroli
dostępu do Internetu)
Instalacja oprogramowania
wspomagającego kontrolę Internetu
(darmowego bądź płatnego).

(warsztaty)
Dyrektor szkoły,
Szkolny Koordynator
TI.

„Dziecko w sieci”.

Dyrektor szkoły,
Szkolny Koordynator
TI.
Dyrektor szkoły,
Szkolny Koordynator
TI.

W wyniku wdroŜenia programu:
Nauczyciele powinni:
• znać podstawowe zastosowania Internetu;
• znać zagroŜenia jakie mogą spotkać uczniów w Internecie;
• umieć poruszać zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci na lekcjach
wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami;
• gromadzić katalog adresów i wskazywać uczniom ciekawe miejsca w Internecie związane z
nauczanym przedmiotem.
Uczniowie powinni:
• znać i stosować zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie;
• umieć rozpoznawać zagroŜenia związane z korzystanie z Internetu;
• korzystać z Internetu świadomie w celach edukacyjnych.
Rodzice powinni:
• znać zagroŜenia związane z Internetem, na które naraŜone mogą być ich dzieci;
• znać podstawowe sposoby kontrolowania, co ich dziecko robi w sieci;
• wiedzieć, gdzie zgłosić się o pomoc w przypadku wystąpienia przestępstwa internetowego.

