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„KORZYSTAJMY MĄDRZE Z INTERNETU” 
PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 1 

IM. ARMII KRAJOWEJ W TYCHACH. 
 
 
 
Cel główny: przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z Internetu 

i technologii informacyjnej. 

 

Cele szczegółowe:  

� WyposaŜenie ucznia w wiedzę dotyczącą zagroŜeń w związku  

z korzystaniem z Internetu 

� Przekazanie i utrwalenie zasad korzystania z Sieci 

� Zapoznanie rodziców z moŜliwościami kontroli i ograniczania dostępu  

do niepoŜądanych treści 

� Uświadomienie odpowiedzialności karnej za przestępstwa dokonane  

w Internecie. 

� Upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania się  

w Internecie- zasady NETYKIETY 

� Wyrobienie postawy dystansu wobec przekazów elektronicznych  

i krytycyzmu wobec treści informacji oraz umiejętności wartościowania 

wiadomości zdobytych w Internecie.  

 

 

Sposoby realizacji:  

 

Edukowanie uczniów, nauczycieli i rodziców 

 

1.  Opracowanie szkolnego programu profilaktycznego „KORZYSTAJMY 

MĄDRZE Z INTERNETU” - pedagog 

2.  Szkolenie rady pedagogicznej na temat bezpieczeństwa w Internecie – 

informatyk. 

3.  Pogadanki na spotkaniach z rodzicami, dotyczące bezpieczeństwa w sieci. 
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4. Zorganizowanie szkolenia dla rodziców z podstaw obsługi komputera  

oraz  korzystania z przeglądarek intranetowych. 

5.  Wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa w Internecie na zajęciach z róŜnych 

przedmiotów z wykorzystaniem technologii informacyjnej – nauczyciele. 

6.  Prowadzenie zajęć o zagroŜeniach w Internecie w ramach lekcji informatyki – 

nauczyciele informatyki. 

7.  Zapoznaje uczniów z Netykietą, czyli zasadami korzystania z Internetu,  

w szczególności  komunikowania się – wychowawcy podczas lekcji 

wychowawczych. 

8.  Udział w szkoleniach, prelekcjach: 

� „ZagroŜenia wynikające z korzystania z Internetu”- prowadzone przez 

pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - prelekcja  

dla rodziców i uczniów. 

� „Jak rozpoznać, czy dziecko jest uzaleŜnione?” - m. in. uzaleŜnienia  

od Internetu - prowadzone przez pracownika Stowarzyszenia 

„Trzeźwość śycia”- szkolenie dla rodziców. 

� „Przemoc i cyberprzemoc w szkole”- szkolenie dla nauczycieli. 

9. Zorganizowanie spotkania ze specjalistą dla rodziców w celu przekazania 

informacji na temat konieczności ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami 

Internetu.  

10. Przygotowanie dla rodziców materiałów informacyjnych w formie broszury 

opisującej poruszane problemy, omówienie ich i rozdanie gazetek podczas 

wywiadówki szkolnej. 

 

 

Zabezpieczenie techniczne szkolnej sieci komputerowej 

 

1.     Zainstalowanie oprogramowania ograniczającego dostęp do szkodliwych 

dla dziecka treści.  

2.     BieŜące monitorowanie dostępu do sieci podczas zajęć z róŜnych 

przedmiotów z wykorzystaniem technologii informacyjnej. 
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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 

� mają podstawową wiedze dotyczącą obsługi komputera i korzystania  

z zasobów Internetu 

� znają zagroŜenia związane z Internetem, na które naraŜone 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 moŜna 

zgłaszać niedozwolone treści umieszczone w Internecie,  

� rozmawiają z dzieckiem o jego funkcjonowaniu w Internecie, interesują 

się tym, jakie witryny odwiedza. 

 

Uczniowie 

� są świadomi zagroŜeń 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 Ŝycia,  

� potrafią wybrnąć z niebezpiecznych sytuacji - informują o tym rodziców 

lub nauczycieli,  

� znają i korzystają z bezpiecznych stron www, są świadomym  

i odpowiedzialnym uŜytkownikiem Internetu.  
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Ewaluacja 
 

Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cel, opierać się będzie  

na obserwacji uzyskiwanych efektów. Przeprowadzona zostanie teŜ ankieta 

sprawdzająca wiadomości uczniów na temat zagroŜeń związanych  

z korzystaniem z Internetu i wiedzy dotyczącej sposobów ochrony przed tymi 

zagroŜeniami. Ocena realizacji programu oraz wyniki ankiety zostaną 

poddane dyskusji w gronie nauczycieli pracujących w szkole. 

 


