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Liczba
uczestników:
Charakterystyka
uczestników :

•

uczniowie szkoły podstawowej, klasy 1-6.

• wszyscy nauczyciele (25) brali udział w dwóch warsztatach
dotyczących zagrożeń oraz pozytywnych stron internetu.
• dwie grupy rodziców po około 35 osób brały udział w warsztatach.

Opis inicjatywy:
1. KONKURS PLASTYCZNY „EMOTIKONKI”
Zadanie: Dzieci miały narysować znaki służące do przekazywania
różnych emocji. Potem wspólnie decydowały, które symbole są
przyjazne i nie obrażają innych osób. W konkursie wzięli udział
uczniowie wszystkich klas 1-3 (łącznie 145 osób). Kolorowe prace
uczniów wyeksponowaliśmy na plakatach. Udekorowaliśmy nimi
szkołę podczas konkursu na temat Bezpiecznego Internetu i podczas
zebrania z rodzicami.
• KONKURS "INTERNETOWE SKOJARZENIA"
Zadanie: Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych (razem 169
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osób) rywalizowali ze sobą tworząc mapy myśli i plakaty, których
tematem był Internet, kreowanie wizerunku i związane z tym
kwestie bezpieczeństwa. Uczniowie dzielili się tym, co
pożytecznego można robić w sieci. Również i te prace
zademonstrowaliśmy rodzicom podczas zebrania.
• KONKURS – „BEZPIECZNY INTERNET”
Zadanie: W szkole odbył się konkurs na temat Bezpiecznego
Internetu. Przeprowadzali go podczas przerw uczniowie klas
szóstych. Wszyscy chętni (uczniowie, nauczyciele, pracownicy
szkoły) mogli odpowiedzieć na wylosowany zestaw pytań. Autorzy
prawidłowych odpowiedzi otrzymywali tytuł Eksperta
Bezpiecznego Internetu i składali swój podpis na Liście Ekspertów.
Zainteresowanie zmaganiami konkursowymi było bardzo duże –
widać to doskonale na filmiku: https://youtu.be/mU__2V5yZJY
• OGÓLNOSZKOLNY QUIZ „CYBERBEZPIECZNI”
Zadanie: Uczniowie wszystkich klas 4-6 naszej szkoły zmierzyli się
z quizem „CYBERBEZPIECZNI” w aplikacji Kahoot ułożonym
przez nauczycielkę naszej szkoły: https://youtu.be/f9Dtn1QM4D0
• „SPOTKANIE Z SIECIUCHAMI” - realizacja scenariuszy zajęć
w klasach 1-3. Film: https://youtu.be/sZglr5rqxCs

Zaangażowanie
rodziców w
inicjatywę:

• Przeprowadzono dwa warsztaty dla rodziców,

Efekty:

•
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• zaprosiliśmy rodziców do kursów elearningowych
dotyczących internetu (mamy około 60 certyfikatów
ukończenia)
• podczas zebrania rodzice mogli oglądać prace plastyczne
uczniów i brali udział w dyskusjach,
• powstała specjalna tablica informacyjna dla rodziców
• W przygotowaniu są warsztaty dla rodziców z tabletami,
matą edukacyjną oraz z programowania i wykorzystania
deukarki 3D. Chcemy pokazać jak kreatywnie spędzać
czas z dzieckiem w sieci.

Nauczyciele :
- inaczej patrzą na to, co uczniowie robią w sieci. Więcej rozmawiają
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na ten temat i więcej dowiadują się od uczniów;
- poruszają temat z rodzicami i dzięki temu udało im się wykryć
kilka niebezpiecznych zachowań dotyczących uczniów;
- wiedza, szybka reakcja i zgłębianie tematu pozwoliły na
reagowanie we właściwy sposób.
• Uczniowie:
- chcą rozmawiać,
- cieszą się, że mogą uczyć innych,
- lepiej rozumieją i przestrzegają zasady dotyczące korzystania z
urządzeń na terenie szkoły,
- wzajemnie pilnują kiedy jest czas bez telefonów,
- organizują różne aktywności podczas przerw aby czas w szkole był
ciekawy i nie polegał tylko na wpatrywaniu się w monitor telefonu.
Materiały, które
zostały wykorzystane

•

Cybernauci: materiały edukacyjne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyfrowobezpieczni: materiały edukacyjne
Bezpieczni tu i tam
Sieciaki
OIE Kursor : prezentacje i filmy
Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Owce w sieci (kreskówki)
gra decyzyjna "Rufus w opałach"
Krasnoludki 2.0

Relacja i szczegóły
inicjatywy:

•

Mistrzowie Kodowania - blog szkolny:
www.sp2mistrzowie.blogspot.com

• Relacje filmowe szkoły:
- https://youtu.be/mU__2V5yZJY
- https://youtu.be/f9Dtn1QM4D0
- https://youtu.be/sZglr5rqxCs
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