Mój bezpieczny internet
PROGRAM EDUKACYJNY
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Wstęp
Internet jest narzędziem komunikacji, edukacji, rozrywki, zabawy, ułatwia naukę i
pracę, pozwala nawiązać kontakty z ludźmi na całym świecie, przesyłać dane, zamawiać
towary, dokonywać zakupu książek. W obecnych czasach internet jest niezwykle potrzebny,
a wręcz niezbędny, coraz trudniej bez niego funkcjonować.
Internet to niestety nie tylko same korzyści. Niesie ze sobą nieograniczone
możliwości, ale oprócz treści pozytywnych, również te negatywne. Niezbędne jest
uzmysłowienie sobie drugiej strony, pełnej zagrożeń czyhających na jej użytkowników.
Internet jest jednym z najbardziej wciągających mediów. Można w nieskończoność
przechodzić ze strony na stronę, poznawać nowe osoby i dyskutować z nimi na czatach,
forach, przez komunikatory internetowe. Sieciowe gry, w których może uczestniczyć wielu
graczy, są również bardzo wciągające. „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” – to
hasło obrazuje problem kontaktowania się i przekazywania informacji nieznajomym, często
wykorzystującym je w złych intencjach.
Dzieci narażone są na szkodliwe treści, takie jak: wulgarność, nienawiść, przemoc,
kradzieże, pornografia, hazard czy używki. W internecie mogą stać się ofiarami przestępców,
którzy wykorzystują ich naiwność, ufność i łatwowierność. Narażone są również na oszustwa
i wyłudzenia. Internet może stać się narzędziem wywiadu przestępców, miejscem obrotu
danymi osobowymi. Należy również pamiętać, że długotrwałe korzystanie z wirtualnego
kontaktu utrudnia bezpośrednie relacje z drugim człowiekiem.
W obliczu dynamicznego postępu techniki młodzież, dzieci powinny posiadać
podstawową wiedzę na temat internetu, jego możliwości oraz potencjalnych zagrożeń.
Powinny wiedzieć, gdzie szukać pomocy, czy też informacji w przypadku, gdy jakaś sytuacja
budzi ich niepokój.
Program „Mój bezpieczny internet” został stworzony w celu uświadomienia uczniom
zagrożeń wynikających z surfowania w internecie oraz wskazania im sposobów radzenia
sobie z nimi.
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Cele programu
Główny cel programu

Zapoznanie uczniów z możliwościami i zagrożeniami, jakie niesie internet.
Cele szczegółowe programu

Pokazanie uczniom, jakie zachowania w internecie mogą być dla nich niebezpieczne i w jaki
sposób można unikać zagrożeń, a także jak powinni reagować, kiedy się z nimi zetkną.
Upowszechnienie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w internecie, głównie
promowanie internetowej etykiety.
Uświadomienie uczniom, że każdy, kto wykorzystuje internet niewłaściwie, niezgodnie
z przyjętymi zasadami, może skrzywdzić inne osoby.
Uświadomienie uczniom, że anonimowość w „sieci” jest tylko pozorna.
Przekonanie uczniów, że zalety internetu znacznie przeważają nad jego wadami.
Wskazanie na konsekwencje nielegalnego umieszczania w internecie nagrań audio, video lub
zdjęć wykonanych za pomocą dostępnych urządzeń, wykorzystując technologię
informatyczną (np. za pomocą tel. komórkowych).
Poinformowanie o wykroczeniach polegających na modyfikacji zdjęć w formę ośmieszającą,
obrażającą i umieszczaniu ich w internecie.
Zapoznanie użytkowników internetu z programami zapewniającymi bezpieczne poruszanie
się w „sieci” i sposobami zabezpieczeń.
Dostarczenie wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania
komputera i internetu.
Kształtowanie postaw uczniów sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji,
związanych z czasem i doborem treści programów komputerowych oraz internetu, a także
stosowania zasad zdrowego stylu życia.
Nabywanie przez uczniów praktycznych umiejętności umożliwiających ochronę własnych
praw.
Zrozumienie konieczności odpowiedniego zachowania, zgodnego z zasadami kultury
osobistej, w odniesieniu do społeczności internetowej („netykieta”).
Informowanie dzieci o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się
zwalczaniem nielegalnych treści w internecie.
Promowanie wiedzy na temat komputerów, internetu i związanych z nimi zagrożeń.
Uświadomienie uczniom negatywnych społecznie, etycznie i prawnie konsekwencji rozwoju
technologii informacyjnej.
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Warunki realizacji programu
Program jest adresowany do uczniów gimnazjum i będzie realizowany w czasie zajęć pozalekcyjnych
w grupach 10 osobowych w wymiarze 10 godzin.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w oparciu o pracownie komputerową wyposażone w komputery PC
z systemem operacyjnym Windows i dostęp do internetu.
Niezbędne wyposażenie: projektor multimedialny, tablet, smartfon, kamerka internetowa, programy
zabezpieczające, materiały biurowe, artykuły papiernicze.
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Treści

Efekty

Diagnoza aktywności
internetowej uczniów.
Zabezpieczenie
komputer przed
działaniem szkodliwych
programów
Ochrona danych i
tożsamość przed
wypłynięciem do sieci
Zagrożenia płynące z
anonimowości w
internecie (chat, portale
społecznościowe)
Destrukcyjne skutki
pornografii w internecie.
Ochrona przed przemocą
w internecie.
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Zasady prowadzenia
rozmów na chacie i
korespondencji
elektronicznej
Zasady korzystania z
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uzyskanie informacji o
poziomie wiedzy
dotyczącej zagrożeń w
internecie oraz zasad
bezpiecznego
korzystania z Sieci

Uczeń:
 wie, co to jest
oprogramowanie
filtrujące, antywirusowe,
 potrafi zabezpieczyć
dane zgromadzone w
laptopie, tablecie,
smartfonie,
 stosuje zasadę
ograniczonego zaufania
w internecie,
 wie, jakich informacji nie
powinien podawać,
 jest świadomy zagrożeń
wynikających z rozmów
z nieznajomymi,
 potrafi wycofać się z
niebezpiecznej rozmowy;
 zna szkodliwe
następstwa częstego
kontaktu z pornografią,
 wie, do kogo zwrócić się
z prośbą o pomoc w razie
poczucia zagrożenia
Uczeń:
 zna zasady Netykiety,
 zna zasady zgodnego z
prawem wykorzystania
komputera (prawa
autorskie, licencje,

Uwagi
o realizacji
Przed
rozpoczęciem
zajęć
uczniowie
wypełniają
ankietę
diagnozującą.
Na
podsumowani
e zajęć
projektują i
drukują ulotkę
nt.
podstawowyc
h zasad
bezpieczeństw
a w sieci.

Niezbędne
materiały:
drukarka,
toner,
kolorowy
papier.

Uczniowie
przygotowują
plakat nt
podstawowyc
h zasad
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Internet
jako
źródło
informacj
ii
edukacji
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zasobów internetu,
prawo autorskie,
własność intelektualna
Skutki prawne
umieszczania w
internecie zdjęć, filmów,
utworów muzycznych i
danych osób trzecich bez
ich zgody

Korzystanie z
komunikatorów (w trybie
tekstowym, głosowym i
wideo)
zakładanie i konfiguracja
konta pocztowego
posługiwanie się
programami do obsługi
poczty.
portale społecznościowe
(Facebook, Tweeter itp.)

Wyszukiwanie informacji
w internecie i ich
weryfikacja
Korzystanie z materiałów
edukacyjnych
umieszczanych na
stronach wydawnictw
podręczników
Wyszukiwanie kursów i
szkoleń online i zasad
korzystania z nich
Platformy e-learningowe
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piractwo komputerowe),
wie, czym grozi
nielegalne ściąganie z
internetu gier, muzyki,
filmów,
ma świadomość, jakie
treści nie powinny
znaleźć się w internecie i
jakie są skutki prawne
umieszczania ich tam.

Uczeń:
 potrafi zainstalować,
skonfigurować i
korzystać z wybranego
komunikatora,
 umie założyć konto
pocztowe i je
skonfigurować,
 zna programy do obsługi
poczty i jest w stanie się
nimi posługiwać,
 wie, jak założyć i
odpowiednio
skonfigurować konto na
portalu
społecznościowym,
 zna zasady bezpiecznego
korzystania z portali
społecznościowych
 zna prawidłowe
zastosowanie internetu,
 potrafi wyszukać i
oddzielić interesujące go
informacje od
niepotrzebnych,
 ma świadomość, że nie
wszystkie strony
internetowe tworzone są
przez profesjonalistów i
zawierają prawdziwe
dane,
 umie znaleźć stronę
internetową
wydawnictwa
podręcznika, sprawdzić,
jakie oferuje ona
możliwości i jak z nich
korzystać,

kultury
obowiązującej
wszystkich(!)
w internecie.
Niezbędne
materiały:
brystol,
kolorowy
papier,
flamastry,
kolorowy
papier, klej



wyszukuje w internecie
interesujące go kursy
online i bierze w nich
udział

Osiągnięcia
Realizacja programu ma prowadzić do następujących osiągnięć:







wyczulenie uczniów na zagrożenia, jakie niesie za sobą zbyt długie przebywanie w internecie
oraz nabycie umiejętności dostosowania czasu spędzanego przy komputerze do realnych
potrzeb,
zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa różnego rodzaju, jakie mogą czyhać na użytkownika
w „sieci”,
wyrobienie nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z internetu,
nabycie umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z poczty elektronicznej i
komunikatorów z zachowaniem podstawowych zasad netykiety,
znajomość obowiązujących norm prawnych dotyczących pracy w sieci
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Załączniki
Ankieta do uczniów.

„Bezpieczeństwo w sieci”
Ankieta jest anonimowa. Prosimy o szczere i przemyślane odpowiedzi.

1.

Ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem?
podaj liczbę godzin

2.

W jakich godzinach zazwyczaj korzystasz z komputera?
podaj konkretne godziny np. 17.00-20.00

3.

Do czego zazwyczaj wykorzystujesz komputer?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) do gier komputerowych....
b) korzystam z internetu....

4. W jakim celu korzystasz z internetu?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a)
kiedy przygotowuję się do sprawdzianów
b)
kiedy odrabiam lekcje
c)
do gier komputerowych
d)
kiedy ściągam muzykę, filmy
e)
do komunikowania się z innymi
f)
do poznawania nowych ludzi
g)
inne (wymień)
…………………………………………………………………………
5.

W jakie gry komputerowe najczęściej grasz?
wymień nazwy

6.

Czy kiedykolwiek podawałeś swoje dane osobowe (np. nazwisko, adres, telefon) obcej
osobie przez internet?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) tak ....

7.

Czy kiedykolwiek podawałeś inne prywatne informacje na swój temat? (np. do jakiej
szkoły chodzisz, czy masz rodzeństwo, co trenujesz itp.)
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) tak ....

8.

b) nie..............

b) nie..............

Czy kiedykolwiek otrzymałeś niepokojące wiadomości lub zdjęcia (spam) na skrzynkę
e-mail?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
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a) tak ....
9.

b) nie..............

Czy kiedykolwiek wysłałeś obcej osobie swoje zdjęcie?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) tak ....

10.

Czy kiedykolwiek otrzymałeś propozycję spotkania od osoby poznanej przez internet?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) tak ....

11.

b) nie..............

O zagrożeniach w internecie wiem:
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) wystarczająco dużo

15.

b) nie..............

Czy prowadzisz swój blog (pamiętnik) internetowy?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) tak ....

14.

b) nie..............

Czy na twoim komputerze zainstalowana jest blokada rodzicielska?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) tak ....

13.

b) nie..............

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z osobą poznaną przez internet?
postaw krzyżyk przy odpowiedzi
a) tak ....

12.

b) nie..............

b) chciałbym wiedzieć więcej

Wymień znane Ci zagrożenia płynące z internetu

9

