
Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 9 Zduńska Wola

Liczba uczestników: 600

Charakterystyka 
uczestników:

W wydarzeniach wzięła udział cała społeczność szkolna (uczniowie w 
wieku 9-15 lat), uczestnicząc jako widz w przedstawieniu, bądź 
zapoznając się z przygotowanymi broszurami. Natomiast aktywność 
przejęli uczniowie klas 5-7 w wieku od 11 do 13 lat.

Opis inicjatywy: → na terenie naszej szkoły została zorganizowana konferencja 
prasowa w której czynny udział wzięli uczniowie klas VII oraz 
policjanci z miejscowej komendy (Konferencja została 
opublikowana w miejscowej Telewizji Centrum oraz całość 
inicjatywy została opisana na stronie Powiatowej Komendy Policji 
oraz miastowym portalu Ezdunska.pl. Naszą Inicjatywą 
zainteresowały się Łódzkie Wiadomości Dnia, które 25 marca 
wyemitowały część programu);

→nauczyciele oraz uczniowie klas V zorganizowali autorskie 
przedstawienie dotyczące aktywności na portalach 
społecznościowych oraz cyberprzemocy,

→ w szkolnym przedstawieniu wzięli również udział rodzice – 
wcielili się w role rodziców głównych bohaterów 
przedstawienia;

→ nauczyciel informatyki przeprowadził własne warsztaty dla 
klas, które nie miały okazji wziąć udziału w szkoleniach 
Cybernautów dotyczące hejtowania i dyskryminacji ze względu na 
poglądy, status społeczny, zainteresowania oraz wiek (podczas 
warsztatów do pracy z dziećmi zostały użyte takie pomoce jak 
filmiki, komiksy i karty pracy);

→ odbyły się pogadanki w klasie na temat zagrożeń wynikających 
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z niewłaściwego korzystania z Internetu.

Zaangażowanie 
rodziców 
w inicjatywę:

• Rodzice uczestniczyli w warsztatach "Cybernautów", a także 
zgodzili się wziąć udział w przedstawieniu szkolnym, poruszający 
temat uzależnienia od portali społecznościowych. Tym samym 
wcielili się w role rodziców głównych bohaterów przedstawienia.

Efekty: Największym efektem podjętej przez naszą szkołę inicjatywy jest 
zwiększona uwaga na znajomości jakie zawierane są przez 
uczniów na portalach społecznościowych, a także jakość 
zamieszczanych zdjęć i informacji.

• Zaangażowanie uczniów we wszystkie przedsięwzięcia jakie 
działy się na terenie szkoły.

• Integracja społeczności dzieci, rodziców i nauczycieli.

• Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat bezpiecznego 
korzystania z nowości technologicznych.

• Dbania o własne zdrowie psychiczne, nauczyli się asertywnego 
odmawiania, nie wyrządzając innym przykrości i krzywdy.

• A przede wszystkim zwrócili większą uwagę na ochronę danych 
osobowych na portalach społecznościowych.

Materiały, które 
zostały 
wykorzystane 

• W głównej mierze korzystaliśmy z wiedzy jaka została wyniesiona
z warsztatów- Cybernautów.

• https://cybernauci.edu.pl
• http://cybersense.arieltrust.com
• https://sieciaki.pl

http://www.myslepozytywnie.pl

Relacja i szczegóły 
inicjatywy:

http://sp9zdwola.edu.pl/?p=1015
www.youtube.com/watch?v=F1UKMEWTvk8&feature=share
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