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Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
Z doświadczeń Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Technologie cyfrowe otwierają przed młodymi ludźmi wiele możliwości, ale jednocześnie niosą nowe problemy. Media
dostępne są w każdym obszarze życia uczniów i w znaczący sposób wpływają na ich funkcjonowanie w społeczeństwie.
Modelują sposób myślenia, komunikowania, pozyskiwania informacji, a przede wszystkim spędzania czasu wolnego.

Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku w swych zadaniach włącza się w realizację wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej wykorzystując przy tym technologię informacyjno-komunikacyjną. Realizujemy zajęcia
otwarte i lekcje biblioteczne, w trakcie których wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności świadomego
korzystania z sieci. Pomagamy rodzicom, nauczycielom i uczniom poruszać się po cyfrowym świecie tak, aby ta
podróż była dla nich przyjemnością, przyniosła wiele korzyści i przerodziła się w pasję. Staramy się odpowiedzieć
na pytanie, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Radzimy, jak dopasować
się do funkcjonowania w erze nowych mediów nie szkodząc sobie i innym. Opracowywane i prowadzone przez nas
zajęcia mają formę wykładowo-warsztatową. Wymagają zaangażowania i aktywnego uczestnictwa uczniów.
Prezentowane treści edukacyjne są modyfikowane i dostosowywane do danej grupy wiekowej tak, aby przekaz był
jak najbardziej czytelny. Zajęcia odbywają się na terenie placówki oraz zaprzyjaźnionych szkół. Uczniowie chętnie
opowiadają o serfowaniu w sieci, a improwizowane scenki pozwalają określić zachowania bezpieczne i zagrażające
ich bezpieczeństwu. Dzieci poznają Internet nie tylko jako źródło wiedzy i rozrywki, ale także miejsce, po którym
krążą dziwne i niebezpieczne stwory zwane Sieciuchami. Tworząc algorytmy (tutaj wprowadzamy elementy
kodowania) starają się skutecznie walczyć z tym zagrożeniem. Podczas projekcji edukacyjnych filmów, zabaw
plastycznych i rozwiązywania łamigłówek uczą się, bawią a jednocześnie kreatywnie spędzają czas.

Zajęcia z uczniami Bezpiecznie żeglujemy w Internecie.
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Starszym uczniom przekazujemy treści dotyczące ochrony danych osobowych i wizerunku w serwisach społecznościowych, problemu anonimowości w sieci, netykiety czy praw autorskich. Uczymy młodzież, że Internet
bazuje również na psychomanipulacji i socjotechnikach. Uświadamiając im zagrożenia kreujemy odpowiedzialne
zachowania, które często minimalizują ryzyko. Starając się przygotować uczniów do życia w społeczeństwie
informacyjnym, rokrocznie włączamy się w organizację Dnia Bezpiecznego Internetu. Proponujemy szereg działań
edukacyjnych, m.in. zajęcia otwarte i lekcje biblioteczne, wystawy zbiorów w formie ekspozycji stałej oraz
elektronicznej, zestawienia bibliograficzne, quizy i multimedialne pakiety informacyjne, zawierające wskazówki
dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci. Aby dysponować aktualną wiedzę, uczestniczymy w konferencjach
będących integralną częścią obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Zdobyte informacje przekładamy na prelekcje i warsztaty, podczas których uświadamiamy uczniom, rodzicom i nauczycielom ryzyko nieodpowiedzialnego
korzystania z mediów społecznościowych. Najważniejszym bowiem czynnikiem chroniącym przed wirtualnymi
zagrożeniami jest wiedza, którą my – nauczyciele powinniśmy przekazywać uczniom.

Nauczyciele bibliotekarze na konferencji zorganizowanej
przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Biblioteka Pedagogiczna KPCEN we Włocławku poprzez opisane przedsięwzięcia przyczynia się do podnoszenia
poziomu wiedzy w dziedzinie bezpiecznego wykorzystywania technologii komunikacyjnej.

STRESZCZENIE:
Artykuł przedstawia działania realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną KPCEN we Włocławku w zakresie profilaktyki
bezpiecznego korzystania z Internetu. Przedsięwzięcia polegają na wskazaniu uczniom, rodzicom i nauczycielom jakie
zagrożenia czyhają online, jak postępować, gdy w sieci dzieje się coś złego. Wymaga to od nauczycieli bibliotekarzy
nieustannego śledzenia zmieniających się trendów i nowych zjawisk, aby podjęte działania odniosły pozytywne skutki
i przyniosły wymierne korzyści.
SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczny Internet. Bezpieczeństwo w sieci. Dzień Bezpiecznego Internetu.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
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