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INFORMATOR OSWIATOWY

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

15 kwietnia br. ODN w S³upsku zorganizowa³ ju¿
po raz trzeci konferencjê z cyklu �Wirtualny i multi-
medialny �wiat�. W tym roku ten �wiat poznali�my
z innej, tej gorszej strony, mo¿na by rzec  � ciemnej strony
mocy. Bo niestety cyberprzestrzeñ � oprócz wielu zalet
� ma te¿ ciemn¹ stronê: uzale¿nienia, cyberprzemoc,
agresja, przestêpstwa�

Tematyka zagro¿eñ powodowanych przez cy-
berprzestrzeñ nie jest w wystarczaj¹cym stopniu na-
g³o�niona, przez co �wiadomo�æ spo³eczeñstwa jest do�æ
niska. Przeciêtny cz³owiek � rodzic, nauczyciel, wycho-
wawca � nie zdaje sobie sprawy, ¿e wszechobecne kom-
putery towarzysz¹ce nam praktycznie wszêdzie (w pra-
cy, w szko³ach, w samochodach, w domach, w miej-
scach rozrywki, w postaci telefonów komórkowych)
mog¹ byæ �ród³em ró¿norodnych niebezpieczeñstw oraz
uzale¿nieñ. Problem ten dotyczy zarówno dzieci, m³o-
dzie¿, jak i doros³ych.

Temat konferencji wpisa³ siê doskonale w jeden
z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej tj.
Wzmacnianie bezpieczeñstwa w szko³ach i placów-
kach o�wiatowych. Jak wa¿ny i aktualny jest to temat,
niech �wiadczy równie¿ fakt, i¿ honorowy patronat
nad Konferencj¹ objêli: Rzecznik Praw Dziecka �
Marek Michalak, Marsza³ek Województwa Pomor-
skiego � Mieczys³aw Struk oraz Pomorski Kura-
tor O�wiaty � El¿bieta Wasilenko. Swoj¹ obecno-
�ci¹ zaszczyci³ uczestników konferencji Cz³onek
Zarz¹du Województwa Pomorskiego, wicemarsza³ek
Edward Elzanowki, który wprowadzaj¹c w temat spo-
tkania, stwierdzi³, ¿e i jemu zagro¿enia cyberprzestrzeni
nie s¹ obce, gdy¿ codziennie korzysta z ró¿nych urz¹-
dzeñ daj¹cych dostêp do internetu i wie, ¿e trudno by³o-
by mu bez nich funkcjonowaæ.

***
Znakomici specjali�ci z Akademii Pedagogiki

Specjalnej w Warszawie � prof. dr hab. Józef Bed-
narek i dr Anna Andrzejewska � z wielkim zaanga-
¿owaniem przestawili i omówili ró¿norodne zagro¿e-
nia, jakie czyhaj¹ na uczniów, nauczycieli oraz
rodziców w �wiecie internetu. Niezwykle sugestywne
filmiki, przedstawiaj¹ce realne sceny z ¿ycia m³odych
ludzi, porusza³y wszystkich uczestników konferencji �
zarówno doros³ych, jak i m³odzie¿ szkó³ ponadgimna-
zjalnych. Filmy, prezentuj¹ce najbardziej popularne gry
komputerowe, wzbudza³y bardzo ró¿ne emocje: m³odzie¿
patrz¹c na p³yn¹c¹ z ekranu przemoc, reagowa³a apro-

bat¹ i zadowoleniem, a doro�li � przera¿eniem i niedo-
wierzeniem. Obserwuj¹c reakcje doros³ych i m³odzie¿y,
odnios³y�my wra¿enie, ¿e na sali spotka³y siê dwa ró¿ne
�wiaty: m³ode pokolenie, dla którego cyberprzestrzeñ jest
chlebem codziennym oraz doro�li � funkcjonuj¹cy
w �wiecie realnym, traktuj¹cy internet jak narzêdzie po-
mocne w ¿yciu.

Wa¿ne i potrzebne w codziennej praktyce (szkolnej
i domowej) informacje przekaza³ Marek Wróblewski
� konsultant ds. informatyki w naszym O�rodku,
który na co dzieñ dba o to, by szkolne komputery by³y
skutecznie chronione przed niepo¿¹danymi tre�cia-
mi. O prezentowanych programach mo¿na przeczytaæ
w �Informatorze O�wiatowym� nr 1 na s. 48 i na s. 32
w tym biuletynie.

Dla wielu s³uchaczy z pewno�ci¹ now¹ by³a infor-
macja, ¿e w Komendzie Miejskiej Policji w S³up-
sku w styczniu tego roku powsta³ Wydzia³ do walki
z cyberprzestêpczo�ci¹. O zadaniach tego wydzia³u
i sprawach, z jakimi spotykaj¹ siê policjanci tam pracu-
j¹cy, mówili m³. asp. Jacek Pardo i m³. asp. Dominik
Piwowarski z Komendy Miejskiej Policji w S³up-
sku. Panowie zachêcali, by zwracaæ siê do policji w sy-
tuacjach, gdy spotkamy siê z ró¿nymi formami agresji
poprzez internet. Policjanci kilkakrotnie podkre�lali, ¿e
przestêpcy internetowi nie pozostaj¹ bezkarni, bo zawsze
pozostawiaj¹ �lad swego dzia³ania.

***
W konferencji wziê³o udzia³ ponad 200 osób (ok.

160 doros³ych i ok. 50 uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych). Cieszy nas, ¿e w spotkaniu uczestniczyli � oprócz
�rodowiska o�wiatowego �  przedstawiciele Stra¿y Miej-
skiej w S³upsku, pielêgniarki, policjanci z Komendy Miej-
skiej w S³upsku. Ich obecno�æ �wiadczy o tym, ¿e temat
tej konferencji jest potrzebny zarówno �rodowisku o�wia-
towemu, jak i innym instytucjom, dla których szeroko
pojête zdrowie i bezpieczeñstwo jest priorytetem dzia³ania.

Mamy nadziejê, ¿e tre�ci zaproponowane podczas
konferencji u�wiadomi³y jej uczestnikom, jakie zagro¿e-
nia p³yn¹ ze �wiata wirtualnego oraz wzbogaci³y wiedzê
o tym, jak bezpiecznie korzystaæ z cyberprzestrzeni.  ö
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