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DWIE DEKADY WSTECZ
Pamiêtamy swoje pocz¹tki serfowania w sieci.

Nasze zainteresowanie internetem i komputerami mia³o
du¿y wp³yw na to, ¿e zostali�my nauczycielami infor-
matyki. To pasja po³¹czona z powo³aniem. Zabawa i na-
uka z komputerem by³a nie tylko przyjemna, ale i bardzo
rozwijaj¹ca. Przeszukiwanie nowych programów czy
gier na zakupionych p³ytach CD z pierwszych czaso-
pism komputerowych by³o niezwykle wci¹gaj¹ce. Pa-
miêtamy wieczorne spotkania z kolegami, dyskusje o no-
wo�ciach komputerowych, wymienianie siê nowymi
programami i grami.

Przysz³a pora na internet. Modem telefoniczny pod-
³¹czony do komputera otwiera³ nam jeszcze wiêksze mo¿-
liwo�ci. Dostêp do zasobów sieci pozwala³ na nieogra-
niczone kontakty. Powstawa³y fora internetowe, gdzie
mo¿na by³o znale�æ odpowiedzi na wiele pytañ z bran¿y
informatycznej i nie tylko. Wraz ze wzrostem u¿ytkow-
ników oraz coraz wiêkszym i ³atwiejszym dostêpem do
internetu mo¿na by³o ju¿ dostaæ informacjê na �ka¿dy�
temat.

Rozwijaj¹cy siê system komunikacji w sieci da³ po-
cz¹tek komunikatorom internetowym. Okaza³o siê, ¿e
za darmo i o ró¿nej porze dnia i nocy mo¿na rozmawiaæ
ze znajomym. W ³atwy sposób mo¿na byæ w kontakcie
z osobami, z którymi lubimy spêdzaæ czas.

Zawsze bêdziemy uwa¿aæ, ¿e komputery i dostêp
do internetu to wspania³y wynalazek. To �zjawisko�, któ-
re pozwala nam siê rozwijaæ, bawiæ, byæ na bie¿¹co z in-
formacjami. Dlatego doskonale rozumiemy zaintereso-
wanie komputerami naszych uczniów. Jednak czas
i do�wiadczenie pokaza³y, ¿e internet mo¿e byæ równie¿

niebezpieczny. Na najwiêksze niebezpieczeñstwo szcze-
gólnie nara¿one s¹ nasze dzieci. Dzieci, ze swoj¹ wro-
dzon¹ ufno�ci¹ i naiwno�ci¹ popadaj¹ w k³opoty mniej
lub bardziej powa¿ne. Naszym zadaniem � nie tylko jako
nauczycieli, ale i rodziców  � jest u�wiadamianie i ci¹g³e
przypominanie o zagro¿eniach, jakie mo¿na napotkaæ
w sieci.

Dlatego przy³¹czyli�my do akcji DBI i od kilku lat
prowadzimy zajêcia, w czasie których mówimy, jak ko-
rzystaæ z internetu, aby by³ on bezpieczny.

NIEBEZPIECZEÑSTWA
Przy dzisiejszym dostêpie do internetu oraz podrêcz-

nych urz¹dzeniach, które pozwalaj¹ nam siê ³¹czyæ z sie-
ci¹ z dowolnego miejsca, nasze codzienne ¿ycie przeno-
si siê do �wiata wirtualnego. Portale spo³eczno�ciowe �
FB czy NK � pozwalaj¹ nam na zawieranie nieskoñczo-
nej liczby znajomo�ci. Badania i statystyki mówi¹, ¿e
przeciêtny internauta ma wiêcej wirtualnych znajo-
mych ni¿ w �wiecie realnym. Ci �przyjaciele� czê-
sto okazuj¹ siê nieuczciwymi oprawcami. Wielu m³o-
dych ludzi spotka³o siê z osobami poznanymi w sieci.
Niestety byli w�ród nich tacy, którzy zostali oszukani.
Publikowanie swoich danych, wiara, ¿e po drugiej stro-
nie jest osoba godna zaufania, u³atwiaj¹ dzia³ania oso-
bom o z³ych intencjach.

B³êdnie rozumiana �anonimowo�æ� w sieci po-
zwala byæ odwa¿niejszym. Podpisywanie siê wymy-
�lonym nickiem pod obelgami, skierowanymi do innych
internautów, to niestety ju¿ norma. Próby oszustw, wy-
³udzeñ, kradzie¿y w sieci sta³y siê wiêkszym zagro¿e-
niem ni¿ w �wiecie realnym. St¹d ci¹g³e u�wiadamianie
m³odym ludziom, ¿e przy poznawaniu nowych znajomych
powinni�my kierowaæ siê zasad¹ ograniczonego zaufania.

Dostêp do sieci umacnia przekonanie, ¿e wszy-
stko co tam znajdziemy, jest wspóln¹ w³asno�ci¹.
Dzieci coraz czê�ciej pobieraj¹ pliki, muzykê, filmy, pro-
gramy czy gry objête prawami autorskimi. Tym samym
nie�wiadomie ³ami¹ prawo ju¿ w bardzo m³odym wieku.

Telefony komórkowe z mo¿liwo�ci¹ fotografowa-
nia i filmowania daj¹ du¿o przyjemno�ci. Jednak nagry-
wanie innych bez pozwolenia, a tym bardziej rozsy³anie
i upublicznianie fotografii czy filmów, jest w naszym kraju
przestêpstwem. Wci¹¿ jednak s³yszymy, ¿e w internecie
zosta³y umieszczone o�mieszaj¹ce, czy wrêcz upokarza-
j¹ce nagrania bez zgody nagrywanego.

Dzieñ Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzo-
ny jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od
2004 roku i ma na celu inicjowanie i propago-
wanie dzia³añ na rzecz bezpiecznego dostêpu
dzieci i m³odzie¿y do zasobów internetowych.
W Polsce Dzieñ Bezpiecznego Internetu od
2005 roku organizowany jest przez Fundacjê
Dzieci Niczyje oraz Naukow¹ i Akademick¹
Sieæ Komputerow¹ (NASK) � realizatorów unij-
nego programu �Safer Internet�.

[�ród³o oraz grafika: dbi.saferinternet.pl]
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Ca³odobowy dostêp do komputera, brak zaintere-
sowania ze strony rodziców (wynikaj¹cego z ró¿nych
sytuacji), brak alternatyw na spêdzanie wolnego czasu
i niestety � coraz ciekawsze portale internetowe, czy
gry sieciowe s¹ przyczyn¹ uzale¿nieñ ju¿ w bardzo m³o-
dym wieku. Dzieci coraz czê�ciej wybieraj¹ spêdzanie
wolnego czasu przed komputerem. Za naszych czasów
w pi³kê gra³o siê na podwórku, dzi� w internecie.

Tych zagro¿eñ jest coraz wiêcej. Czêsto u dzieci
�wiat realny zamienia im siê z wirtualnym. Dlatego sta-
ramy siê u�wiadamiaæ m³odych internautów ju¿ w pierw-
szych latach szko³y podstawowej, na co maj¹ uwa¿aæ
korzystaj¹c z komputera i internetu.

OD CZEGO ZACZ¥Æ?
My zaczêli�my swoj¹ przygodê z DBI od u�wiado-

mienia sobie, ¿e to co dla nas wydaje siê oczywiste i zro-
zumia³e, dla innych mo¿e byæ niejasne i zupe³nie nowe.
Naiwno�æ naszych pociech oraz brak podstawowej wie-
dzy mo¿e ich ciê¿ko do�wiadczyæ.

Zarejestrowali�my nasz¹ szko³ê na
stronie dbi.saferinternet.pl. Otrzymali-
�my sporo materia³ów edukacyjnych
oraz pomys³ów na prowadzenie zajêæ.
Sami poserfowali�my po necie w poszu-
kiwaniu innych równie ciekawych. Ze-
brali�my kilka w³asnych pomys³ów.
Stworzyli�my w³asn¹ stronê dbi.sp5.pl,
na której umie�cili�my ogólne informa-
cje o akcji DBI. Znale�æ tam mog¹ in-
formacje nie tylko dzieci, ale równie¿ ich
rodzice. To w³a�nie ci drudzy powinni
byæ bardziej u�wiadamiani.

Ka¿dy rok szkolny zaczynamy
lekcj¹ o dobrych i z³ych skutkach korzystania z kom-
putera. Czêsto przy ró¿nych okazjach wracamy do tych
tematów. W lutym ju¿ przeprowadzamy cykl lekcji o te-
matyce zwi¹zanej z bezpiecznym internetem. Nasze
dzia³ania obejmuj¹ wszystkich uczniów naszej szko³y.
Lekcje i materia³y dostosowujemy do ró¿nego wieku.
Wy�wietlane s¹ filmy edukacyjne, dotycz¹ce prawid³o-
wych zachowañ przy korzystaniu z internetu, prowa-
dzone s¹ pogadanki, dyskusje, konkursy o tematyce DBI,
wykonywane s¹ zadania i æwiczenia na ten temat. Ka¿-
dy uczeñ po skoñczonych zajêciach zwi¹zanych z DBI
zobowi¹zany jest do wykonania projektu. Prace takie
jak: rysunki, plakaty, prezentacje, a nawet filmy podle-
gaj¹ ocenie. Najlepsze bior¹ udzia³ w szkolnym konkur-
sie DBI. Do naszej akcji w³¹czaj¹ siê równie¿ inni na-
uczyciele. Wychowawcy podczas pogadanek przypo-
minaj¹ o zagro¿eniach. W zesz³ym roku uczniom klas
szóstych zorganizowano spotkanie z policjantami, doty-
cz¹ce cyberprzemocy i nielegalnego �ci¹gania plików

z internetu. W tym roku szkolnym ju¿ og³osili�my kon-
kurs plastyczno-informatyczny dla uczniów klas czwar-
tych na plakat zwi¹zany z internetem. Na ostatnim ze-
braniu tak¿e rodzice zostali poinformowani o DBI.
Przypomnieli�my o dzia³aniu naszej strony dbi.sp5.pl
i dziale przygotowanym specjalnie dla nich.

WWW.DBI.SP5.PL
Nie chcemy reklamowaæ naszej strony. Jest tam

niewiele tre�ci naszego autorstwa. Celem jej utworze-
nia by³o zebranie materia³ów dostêpnych w sieci w jedn¹
ca³o�æ. Stworzyli�my dwa podstawowe dzia³y � dla dzie-
ci i dla rodziców. Zebrali�my linki do ró¿nych portali in-
ternetowych, na których dzieci i rodzice znajd¹ co� dla
siebie. Dzia³ dzieci to oczywi�cie filmy edukacyjne
z Krzysztofem Ho³owczycem (321internet.pl), bez-
pieczne gry zrêczno�ciowe (dzieckowsieci.fdn.pl), kre-
skówki (sheeplive.eu oraz sieciaki.pl), konkursy oraz
miejsca, gdzie mog¹ uzyskaæ pomoc (helpline.org.pl).

Rodzice i nauczyciele znajd¹ porady
specjalistów, jak interweniowaæ w sy-
tuacjach niebezpiecznych.

W tym roku tematem przewod-
nim Miêdzynarodowego Dnia Bez-
piecznego Internetu s¹ prawa i obo-
wi¹zki cyfrowego obywatela �
�Serfujê. Respektujê�. Celem ak-
cji jest zwrócenie uwagi na to, ¿e ka¿dy
internauta ma prawo wykorzystywaæ
potencja³ sieci do samorealizacji, zdo-
bywania informacji, nauki czy zaba-
wy. Nie mo¿e jednak zapomnieæ, ¿e
ponosi odpowiedzialno�æ za swoje

dzia³ania w internecie. Szanowanie innych u¿ytkowni-
ków i respektowanie ich praw powinno byæ celem nad-
rzêdnym.

Nasze ¿ycie przenosi siê do �wiata wirtualnego. To
wspania³a zabawa, rozrywka, �ród³o informacji. Dziêki
internetowi jeste�my bli¿ej siebie. Poznajemy wielu
wspania³ych ludzi. Dowiadujemy siê rzeczy, które kie-
dy� nie by³y dla nas dostêpne. Dzielimy siê wiedz¹ i do-
�wiadczeniami. Jednak musimy pamiêtaæ o zagro¿eniach.
O odró¿nieniu �wiata wirtualnego od rzeczywistego. Po
drugiej stronie mog¹ byæ osoby, które chc¹ skrzywdziæ
nasze dzieci lub nas.ö

Piotr Ceranowski i Andrzej Chojnacki
nauczyciele informatyki

w Szkole Podstawowej nr 5 w S³upsku
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