Sprawozdanie z obchodów
„Dnia Bezpiecznego Internetu” – 2015
w Zespole Szkół w Choroszczy

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
w dniach 9-20.02.2015 r. w Zespole Szkół
w Choroszczy zostały przeprowadzone działania,
których głównym celem było propagowanie idei
bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów
internetowych. Zależało nam na pogłębieniu
świadomości na temat kreowania własnego
wizerunku
w cyberprzestrzeni,
uświadomieniu
zagrożeń płynących z Internetu i przeciwdziałanie
im.
1.
W
ramach
godzin
wychowawczych
wychowawcy przeprowadzili następujące zajęcia:
a)
„Mój wizerunek w Internecie – zasady
bezpiecznego korzystania z Internetu.” W oparciu
o materiały edukacyjne
„Przygody Fejsmana” –
lekcje wychowawcze w klasach pierwszych i drugich
gimnazjum.
b)
“Zasady
bezpiecznego
korzystania
z Internetu” – lekcje wychowawcze w klasach
trzecich gimnazjum poświęcone bezpieczeństwu
młodych
użytkowników
Internetu
oraz
usystematyzowaniu i utrwaleniu wiedzy na temat
rodzajów zagrożeń i zabezpieczeń.
c)
„Sztuka szukania” lekcje informatyki
w klasach I i II gimnazjum poświęcone umiejętności
wyszukiwania i krytycznego weryfikowania informacji
w Internecie.
d)
„Wyloguj
się
do
życia?”
–
lekcje
wychowawcze w klasach I-IIII liceum poświęcone
problemom uzależnienia od sieci i komputera.
e)
„Sekstingpsychologiczne i prawne
konsekwencje tego typu działań” - lekcje
wychowawcze z psychologiem w klasach II i III
Publicznego
Liceum
Ogólnokształcącego
w Choroszczy połączone z prezentacją filmu pt. „Na
zawsze” oraz prezentacja multimedialną nt.
konsekwencji prawnych (w ramach kampanii

Fundacji dzieci Niczyje pt. „Myślę więc nie ślę”).
2.
Wywiadówka profilaktyczna poświęcona
problemom,
zaburzeniom
i chorobom
spowodowanym przez nadmierne korzystanie
z komputera i Internetu oraz sposobom
zapobiegania im (prelekcja, prezentacja
multimedialna)
przygotowana
przez
nauczyciela informatyki i psychologa.
3.
Akcja informacyjna adresowana do
rodziców uczniów w postaci ulotek pod hasłem:
„Stop cyberprzemocy, stop hejtowaniu”, celem,
której było uświadomienie rodzicom zjawiska
przemocy w sieci, jego skutków, a także
wskazanie sposobów reagowania w sytuacji
gdy dziecko doświadcza cyberprzemocy lub
jest jej autorem (psycholog).
4.
Podczas zajęć w świetlicy gimnazjaliści
przygotowywali plakaty zawierające informacje
dotyczące zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu oraz zagrożeń, jakie czyhają na
młodzież w sieci. Pod kierunkiem nauczycieli
biblioteki i świetlicy uczniowie wykonali gazetkę
informacyjną
poświęconą
tematyce
bezpieczeństwa
w
Internecie.
Gazetki
tematyczno - informacyjne pojawiły się w
bibliotece szkolnej, świetlicy i na holu szkoły
i sali informatycznej.
5.
Pani Anna Kozłowska i Irena Słomińska
zorganizowały i przeprowadziły konkurs
„Bezpieczny Internet”. Uczniowie wykazali się
wiedzą nt. zasad z zakresu bezpieczeństwa
w sieci.
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