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Wstęp

Prezentowany raport jest podsumowaniem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole 

Podstawowej w Nowym Dworze przez powołany w tym celu zespół w składzie:

 Celina Łazuk-Woroniecka, 

 Justyna Karalus, 

 Elżbieta Stasiulewicz

 Marta Stasiulewicz, 

 Natalia Żur, 

            Przedmiotem  ewaluacji  wynikającej  z  polityki  oświatowej  państwa  było:

Bezpieczeństwo  w Internecie.  Odpowiedzialne  korzystanie  z  mediów społecznych.  Celem

ewaluacji było zdiagnozowanie, czy uczniowie zdają sobie sprawę jakie zagrożenia niesie

za sobą korzystanie z Internetu i mediów społecznych oraz jakie działania może podjąć

szkoła, aby uczulić dzieci i rodziców na bezpieczne korzystanie z sieci?

                W raporcie przedstawiono przedmiot badań i jego obszary, opracowano plan i

harmonogram ewaluacji w placówce, dobrano metody i grupy badawcze. Badaniem objęto

uczniów klasy IIIB, VI i VII ich rodziców oraz nauczycieli, stworzono narzędzia badawcze.

Obejmowały one ankiety skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli a także dokonano

analizy dokumentów szkolnych i przeprowadzono wywiad z pedagogiem szkolnym. Wszyscy

ankietowani, przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach podejmowanych działań,

sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji.

Zróżnicowanie  źródeł  danych pozwoliło  na zebranie  wyników o dużej  wiarygodności.  W

trakcie badań przeprowadzono:

▪ ankietowanie uczniów klas:  IIIB - 13 uczniów, klasy VI – VII - 40 uczniów. Badaniem

objęto w sumie 53 uczniów.

 ▪ ankietowanie rodziców uczniów z w/w klas. Badaniem objęto 51 rodziców.

▪ ankietowanie nauczycieli. Badaniem objęto 22 nauczycieli ( wszyscy nauczyciele uczący w

szkole). 

▪ wywiad z pedagogiem szkolnym.
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 ▪ analizę  dokumentacji  prowadzonej  w  szkole  -  dzienniki  lekcyjne  w/w  klas,  program

profilaktyczno - wychowawczy, statut szkoły.

      Na podstawie zebranych danych sporządzono raport zawierający najistotniejsze wnioski i

rezultaty badań. Ewaluacja realizowana była od 1 października 2017 do 30 kwietnia 2018 r.

Wyniki  przeprowadzonej  ewaluacji  wewnętrznej  przedstawiono  Radzie  Pedagogicznej.

Rodzice  zostaną  zapoznani  z  wynikami  ewaluacji  drogą  elektroniczną  na  stronie 

http://zsnowydwor.szkolna.net/, a także na pierwszym spotkaniu we wrześniu roku szkolnego

2018/2019

Opis ewaluacji

Głównym  przedmiotem  ewaluacji  jest  próba  odpowiedzi  na  pytania  kluczowe  dotyczące

odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych oraz bezpieczeństwa w Internecie. W

wybranym do badania obszarze postawiono następujące pytania badawcze:

Przedmiot ewaluacji:

1. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Pytania badawcze uczniów: 

 Czy uczniowie korzystają z  mediów społecznych?

 Czy uczniowie znają podstawowe zasady netykiety i potrafią je stosować?

Pytanie badawcze rodziców:

 Czy rodzice znają podstawowe sposoby kontrolowania, co ich dziecko robi w sieci?

Pytania badawcze nauczycieli

 Czy nauczyciele wskazują uczniom ciekawe miejsca w sieci związane z nauczanym 

przedmiotem?

Przedmiot ewaluacji:

2. Bezpieczeństwo w Internecie

 Pytania badawcze do uczniów:
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 Czy uczniowie dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci; sygnalizują nauczycielom, 

rodzicom pojawiające się niebezpieczeństwo?

 Czy młodzież potrafi  rozpoznawać zagrożenia związane z wykorzystaniem 

dostępnych w  sieci usług i narzędzi?

Pytania badawcze  do nauczycieli:

 Czy nauczyciele, wychowawcy poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w

sieci na lekcjach wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami?

 Czy szkoła dba o bezpieczny dostęp do sieci i reaguje na wszelkie przejawy 

niebezpiecznych zachowań uczniów w sieci?

 Czy w szkole promowane są wśród rodziców, uczniów programy, akcje na rzecz 

bezpiecznego Internetu?

Dokonując  analizy  całości  zgromadzonego  materiału  można  udzielić  odpowiedzi  na

postawione w projekcie tej ewaluacji pytania kluczowe dotyczące przedmiotu: 

1.Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

 Czy uczniowie korzystają z  mediów społecznych?

INFORMACJE ZEBRANE NA PODSTAWIE ANKIET SKIEROWANYCH DO 

UCZNIÓW

Badanie uczniów klasy III b Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (czyli dzieci w wieku 9-

10 lat) , w którym wzięło udział 13 uczniów, miało na celu zebranie danych dotyczących, czy

dzieci wiedzą jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu oraz czy znają i stosują

podstawowe zasady netykiety. 92% badanych uczniów korzysta z Internetu na komputerze w

domu, 8% za pośrednictwem telefonu lub tabletu.  Młodzi internauci zazwyczaj logują się

online kilka razy w tygodniu lub nawet codziennie na kilkanaście minut — 46% wskazań;

około godziny 30%. Więcej dzieci i dłużej spędza czas w Internecie w dni wolne od szkoły

(53%).

Cele odwiedzania Internetu wśród dzieci są następujące:
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 przygotowywanie się do lekcji oraz wyszukiwanie ciekawych wiadomości z różnych 

dziedzin ( 76%), 

 uczestniczenie w grach (84%), 

 ściąganie muzyki lub filmów — 7%, 

 komunikowanie się ze znajomymi przez komunikatory – 15%, 

 korzystanie z serwisów społecznościowych – 7%;

 oglądanie filmów lub słuchanie muzyki (76%).

Należy podkreślić,  że  38% dzieci  posiada własne konto na serwisach społecznościowych:

Facebooka ma 23%, nasza klasa 15%, chociaż są to serwisy dla młodzieży od 13 roku życia.

Inaczej przedstawia sie sytuacja uczniów klas VI,VII. 75% badanych deklaruje, że najczęściej

korzysta z zasobów Internetu z telefonu komórkowego i 65% korzysta codziennie, najczęściej

przygotowując  się  do  zajęć  szkolnych  -  75%  badanych  wskazało  taką  odpowiedź  oraz

korzystania  z  serwisów społecznościowych np.  Facebook,  Instagram itp.  65% badanych -

należy podkreślić, że były to pytania wielokrotnego wyboru. Na uwagę zasługuje fakt, że w

grupie dzieci młodszych, 100% dzieci ma dostęp do Internetu i korzysta w różnym stopniu,

zaś w grupie dzieci starszych 1 osoba nie ma dostępu do Internetu (2,5%).

Czy uczniowie znają podstawowe zasady netykiety i potrafią je stosować?

Netykieta  to  zbiór  zasad kulturalnego i  prawidłowego korzystania  z  Internetu.  Uczniowie

naszej  szkoły  wiedzą  jak  bezpiecznie  korzystać  z  cyberprzestrzeni  i  jakie  są  zasady

zachowania  w Internecie.  Na pytanie:  Czy  spotkałeś  się  z  przejawami  cyberprzemocy  w

środowisku szkolnym, 85% ankietowanych odpowiedziało, że nie spotkało się z przejawami

cyberprzemocy w szkole. Natomiast 15% odpowiedziało na pytanie twierdząco. Wymieniono

następujące objawy cyberprzemocy:

 zagrażanie innej osobie,

 wyzywanie,

 robienie zdjęć bez wyrażania zgody i wysyłanie do innych,

 wstawianie karnych na Facebooku,

 zdjęcia wstawiane na Snap-czacie.

Spośród  badanych  internautów  w  grupie  trzecioklasistów  obawy,  co  do  zagrożeń,  jakie

pociąga  za  sobą  korzystanie  z  Internetu  zadeklarowało  100%  dzieci.  100%  uczniów

odpowiedziało,  że   nie  zdarzyło  się  im  doświadczyć  zagrożeń  w  świecie  wirtualnym.
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Odpowiedzi takie świadczą o tym, że uczniowie mają wiedzę na temat zasad zachowania w

cyberprzestrzeni i je stosują. 

Przeanalizowano również tematykę godzin wychowawczych i informatyki, która wskazuje, że

zagadnienia związane z odpowiedzialnym korzystanie z mediów społecznych są realizowane

na tych zajęciach. W tym roku szkolnym były realizowane takie tematy jak np.:

 Zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych.

 Konsekwencje prawne nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu.

 Co kraj to obyczaj. Sieciowe prawo i obyczaje - netykieta

 Dzień  Bezpiecznego  Internetu  -  "3...2...1...  Internet!"  -  cyberprzemoc,  spotkania  z

osobami znanymi wyłącznie z Internetu, piractwo w sieci, nadmierne korzystanie z

Internetu.

Czy rodzice znają podstawowe sposoby kontrolowania, co ich dziecko robi w sieci?

Przeprowadzona ankieta wśród  38 rodziców uczniów klasy VI i VII Szkoły Podstawowej w

Nowym  Dworze  oraz  wśród  13  rodziców  uczniów  klasy  III,  miała  na  celu  diagnozę

kompetencji rodziców w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie, a przede wszystkim:

 zagrożeń występujących w Internecie,

 znajomości metod i sposobów zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w Sieci.
 
Z analizy wyników płyną następujące wnioski:

Rola  rodzica  jako  strażnika  przed  zagrożeniami  z  Sieci  i  przewodnika  po  bezpiecznym

użytkowaniu Internetu jest najbardziej znacząca, gdyż to właśnie dom rodzinny jest miejscem,

w którym dzieci najczęściej obcują ze światem wirtualnym. To również potwierdzają wyniki

ankiety,  gdzie  rodzice   uczniów klasy  VI  i  VII  wskazują,  że  97% młodzieży  korzysta  z

Internetu w domu, zaś tą samą odpowiedź wskazało 100%  rodziców uczniów klasy III .  W

większości rodzice kontrolują czas spędzony przez dziecko przy komputerze, potwierdziło to

67%  rodziców uczniów starszych  i  92% rodziców  dzieci  młodszych  oraz  interesują  się

sposobem spędzania czasu w wirtualnym świecie. Potwierdziło 100% rodziców młodszych

uczniów i 84% rodziców uczniów klasy VI i VII. Rodzice potrafili wskazać cel sięgania ich



Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze w roku
szkolnym 2017/2018 "Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie w mediów

społecznych"

dzieci do zasobów Internetu.  Wśród rodziców uczniów klasy III,  pojawiły sie następujące

odpowiedzi:

- rozrywka (gry, muzyka, filmy, zdjęcia) - 78%

- przygotowanie do lekcji, opracowanie materiałów do szkoły - 69%

- korzystanie z portali społecznościowych - 23% badanych

Wśród rodziców uczniów starszych 

  - przygotowanie do lekcji, opracowanie materiałów do szkoły - 89%

  - rozrywka (gry, muzyka, filmy, zdjęcia) - 74%

  - korzystanie z portali społecznościowych - 61% 

Rodzice mają świadomość, że funkcjonowanie w wirtualnym świecie, jak w każdym innym,

stawia  człowieka  zarówno  w  obliczu  profitów,  jak  i  zagrożeń.  Rodzice  wskazali,  jakich

zagrożeń obawiają się najbardziej: 

 oszustwa i wyłudzeń, 

 negatywnego oddziaływania na psychikę,  

 pedofilii,  

 pornografii, 

 zubożenia kontaktów międzyludzkich,  

 łatwego dostępu do używek. 

Należy podkreślić, że duża jest rozbieżność w obawach rodziców w stosunku do zagrożeń

płynących z uzależnienia od gier sieciowych, na które wskazało, aż 77% rodziców młodszych

uczniów.  Na ten sam problem wskazało tylko 39% rodziców uczniów starszych. 

Znaczna część rodziców ma świadomość występowania zagrożeń wynikających z korzystania

z Internetu, a ich kompetencje w zakresie przeciwdziałania kształtują się, można stwierdzić

na wystarczającym poziomie.  Znają  bowiem metody i  zasady  zapewnienia  bezpiecznego

korzystania przez ich dzieci z Internetu. Wśród odpowiedzi największą popularnością cieszyła

się kontrola rodzicielska –  wskazało 66% rodziców uczniów klasy VI i VII i 85% rodziców

uczniów klasy III. Jednak na pytanie: Czy urządzenie z dostępem do Internetu w twoim domu

posiada  takie  zabezpieczenie,  jak:  program  antywirusowy,  blokada  rodzicielska,  kontrola

rodzicielska,  itp.  84% rodziców uczniów starszych  odpowiedziało  -  tak;  16% -  nie;  zaś

wśród rodziców dzieci młodszych pozytywnej odpowiedzi udzieliło 77% rodziców, 15% -

nie,  8%  rodziców  nie  udzieliło  odpowiedzi.  Takie  odpowiedzi  mogą  świadczyć,  że  nie
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wszyscy rodzice mają świadomość, że " kontrola rodzicielska" to programy zabezpieczające

ich komputer przed treściami niebezpiecznymi, niepożądanymi. 

      Również wyniki ankiet skierowane do dzieci z klasy III wskazują, że dzieci często i

bardzo często (38%-46%) rozmawiają ze swoimi rodzicami o tym, co robią w Internecie, na

jakie strony wchodzą i z kim się kontaktują. Jednak od czasu do czasu i rzadko rozmawia 7%

dzieci.  Nie  mniej  jednak  to  rodzice,  aż  w  85%,  ustalają  zasady  na  jakich  dzieci  mogą

korzystać z Internetu – pory korzystania, czas, strony i programy. 15% badanych nie ustala

takich zasad z rodzicami czyli korzysta bez kontroli. W przeprowadzonych ankietach rodzice

uczniów  starszych  (63%)  wskazują,  że  potrzebują  edukacji  w  zakresie  bezpiecznego

korzystania z zasobów Internetu,   natomiast  rodzice uczniów młodszych (85%)  nie czują

takiej potrzeby.

Czy  nauczyciele  wskazują  uczniom  ciekawe  miejsca  w  sieci  związane  z  nauczanym

przedmiotem?

Za  pośrednictwem  Internetu  nauczyciel  i  uczeń  mają  dostęp  do  ogromnych  zasobów

informacji,  programów  zgromadzonych  w  sieci  oraz  dysponują  różnorodnymi

możliwościami.  Również  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowym  Dworze  narzędzia  TIK

wykorzystuje  100%  nauczycieli.  Po  przeprowadzonej  ankiecie  i  opracowaniu  wyników,

można stwierdzić, iż 100% nauczycieli wskazuje również uczniom ciekawe miejsca w sieci,

związane z nauczanym przedmiotem. Zapisy  w dzienniku szkolnym i realizowane programy

wskazują,  że  nauczyciele  stwarzają  uczniom  warunki  do  nabywania  umiejętności:

poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł (m. in. z sieci -

Internet) na realizowanych przez siebie zajęciach. Należy podkreślić fakt, iż w roku szkolnym

2017/2018 włączyliśmy się do  rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –

„Aktywna  tablica”.  Dzięki  stosowaniu  TIK  nauczyciele  mogli  rozbudzić  w  uczniach

ciekawość (Mapy Google umożliwiają  odszukanie  i  wyobrażenie  miejsca  akcji  bohaterów

lektur,  czy  przenosić  uczniów do ogrodów botanicznych,  zoologicznych,  czy  na  lekcjach

języka angielskiego do Królestwa Zjednoczonego), wykorzystać większe możliwości i ścieżki

do  osiągania  celów  lekcji  (aplikacje  LearningApps.org,  ćwiczenia  interaktywne).

Wykorzystywano tablice do pracy ze słownikami czy encyklopediami online. TIK umożliwia

pracę z materiałami w dobrej jakości (aplikacje do nauki języków obcych, nagrania, filmy z

serwisów  internetowych).  Nauczyciele  korzystając  z  TIK,  przygotowywali  materiały  dla
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uczniów  (linki  do  zasobów  w  Internecie,  instrukcje,  karty  pracy  lub  zadnia  w  formie

elektronicznej),   a  ci,   na ich podstawie opracowywali  elementy  lekcji,  a  zdobytą wiedzę

wykorzystywali  na  lekcji  –  np.  zbierali  informacje,  nagrywali  wywiady,  tworzyli  formy

wypowiedzi, prezentacje. Uczniowie częściej wykonywali prace domowe, części projektów

przy  użyciu  narzędzi  TIK,  aktywnie  się  ucząc.  TIK ułatwiał  pracę  nauczyciela  i  ucznia,

pozwalał  na  monitorowanie  procesu  nauczania  –  efekty  pracy  ucznia  widoczne  były  na

wirtualnym  dysku  WSiPnet.pl,   czy  wymieniane  były  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej.   Dowodem na to  są  zapisy w dziennikach  lekcyjnych  dotyczące  realizacji

programu „Aktywna tablica” we wszystkich klasach.

2. Bezpieczeństwo w Internecie

Czy  uczniowie  dbają  o  swoje  bezpieczeństwo  w  sieci;  sygnalizują  nauczycielom,
rodzicom pojawiające się niebezpieczeństwo?

Głównym celem ewaluacji było  bezpieczeństwo w sieci i próba odpowiedzenia na pytanie,

czy nasi uczniowie są świadomymi użytkownikami świata wirtualnego. Dlatego na powyższe

pytanie   kluczowe  uzyskaliśmy  odpowiedź  w  ankiecie  przeprowadzonej  wśród  uczniów,

która  porusza  powyższą  problematykę.  Wśród  tych  pytań  są  m.in.:  Czy  komputer  lub

urządzenie  mobilne, z którego łączysz się z Internetem ma aktualny program antywirusowy?

Czy ma program chroniący przed dostępem osób niepowołanych? 95% uczniów deklaruje, że

ma aktualny program antywirusowy na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. 90%

ma program chroniący przed osobami niepowołanymi. Wśród uczniów młodszych  jak już

wspomnieliśmy 100% deklaruje, że ich komputer lub urządzenie mobilne ma zainstalowane

aktualne  oprogramowanie  antywirusowe.  Niestety  nie  pokrywa  się  ta  informacja  z

odpowiedziami rodziców tych dzieci.  Niepokojący jest  fakt,  iż aż 38% dzieci  nie posiada

hasła do logowania, a ci, którzy je mają w 53% go  w ogóle nie zmieniają , a 15% zmienia

rzadziej  niż raz na rok. Uważają ponadto,  że hasła,  których używają, są bezpieczne.  46%

badanych  twierdzi,  że  nie  korzysta  z  serwisów  wymagających  logowania.  Wiedzę  o

zagrożeniach  i  niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z Internetu dzieci  czerpią

przede wszystkim od rodziców oraz od nauczycieli na lekcjach w szkole, jak również w 7%

od kolegów. Zadano również pytanie, skąd czerpiesz wiedzę na temat zagrożeń wynikających
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z korzystania z Internetu,  uczniom starszym. 82,5% ankietowanych  wskazało szkołę, jako

źródło wiedzy na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Na drugim miejscu

po szkole źródłem wiedzy są  rodzice – 65% uczniów wybrało tę opcję. Znacznie mniejsza

liczba  uczniów  wybiera  kolegów i  mass  media (prasę,  TV)  –  odpowiednio  20  i  30%.

Niepokojący  jest  fakt,  że  Ci  sami  uczniowie  w  przypadku,  gdy  wystąpi  problem  z  ich

bezpieczeństwem  w  Sieci  zwróci  sie  o  pomoc  przede  wszystkim  do  rodziców,  tak

odpowiedziało 85% ankietowanych. Tylko 27,5% uczniów zgłosi się do nauczycieli, 12,5% -

do  kolegi  lub  koleżanki.  15%  uczniów  nie  będzie  szukać   pomocy.  Jednak  po

przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonych przez nauczycieli w ankiecie przygotowanej dla tej

grupy  badawczej,  73%  ankietowanych  nauczycieli  deklaruje,  że  otrzymywało  sygnały  o

cyberprzemocy w środowisku szkolnym,  w związku z tym można stwierdzić, iż informacje o

problemach uczniów w Sieci również są zgłaszane nauczycielom.

Czy młodzież potrafi  rozpoznawać zagrożenia związane z wykorzystaniem dostępnych
w  sieci usług i narzędzi?

Fakt, iż młodzież umie określić i wymienić zagrożenia płynące z Internetu świadczy również

o tym, że umie je rozpoznawać. Na pytanie: Czego boisz się najbardziej w Internecie? 25%

młodzieży  odpowiada,  że   czuje  się  bezpiecznie  w  Internecie.  Natomiast  zdecydowana

większość obawia się zagrożeń, związanych z użytkowaniem Internetu. 57,5% ankietowanych

deklaruje, że boi się hakerów, którzy wkradają się na cudze konta. Taka sama liczba osób

(27,5%) wybierała odpowiedź „wirusy” i „przemoc pod moim adresem”. 17,5% uczniów boi

się  osób podszywających się pod kogoś innego.  Podobnie przedstawia  się  sytuacja  dzieci

młodszych. Zadowalający jest fakt, że dzieci w większości nie zawierają znajomości przez

Internet.  Jeśli  zdarza się im prowadzić pogawędki w Internecie,  to rozmawiają  z osobami

znanymi,  z  rodziną.  Ale  zdarza  się  także,  że  wybierają  sobie  różnych  rozmówców  więc

możliwe jest, że mogą to być przypadkowe osoby. Nigdy też nie przytrafiło się im zaniedbać

obowiązki, znajomych, czy rodzinę przez utratę poczucia czasu, przebywając w sieci.

Uczniowie  klasy  VI  i  VII  udzielili  również  odpowiedzi  na  pytanie  otwarte,  które

brzmiało:  Co  według  ciebie  jest  największą  wadą  Internetu?  30%  uczniów  ponownie

stwierdza, że hakerzy są nie tylko największym niebezpieczeństwem Internetu, ale również i

jego  największą wadą. Dalej wyniki są zbliżone do siebie. Uczniowie wymieniają wirusy

powodujące  zepsucie  sprzętu  (22,5%),  osoby podszywające  się  pod kogoś  innego (20%),
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cyberprzemoc (17,5%) i uzależnienia (15%). W pojedynczych odpowiedziach wymieniono

także:  pedofilię,  dużo  reklam,  możliwość  publikowania  nieodpowiednich  zdjęć  i  filmów,

portale społecznościowe, brak realnych kontaktów z przyjaciółmi, nieodpowiednie gry.

Czy nauczyciele,  wychowawcy poruszają  zagadnienia  związane z  bezpieczeństwem w

sieci na lekcjach wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami?

W Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Internet powszechnie jest  wykorzystywany  w

procesie edukacyjnym, a co za tym idzie 100% nauczycieli wykorzystuje narzędzia TIK w

swojej pracy dydaktycznej, jak również 100% nauczycieli deklaruje, że porusza na swoich

zajęciach  zagadnienia  związane  z  bezpieczeństwem  w  Sieci.  Tematyka  godzin

wychowawczych,  informatyki,  WDŻ,  lekcji  bibliotecznych  oraz  zajęcia  warsztatowe  z

dziećmi i młodzieżą prowadzone przez pedagoga szkolnego potwierdzają, że są realizowane

zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Sieci takie jak:

 Lekcje wychowawcze o Dniu Bezpiecznego Internetu.

 Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej „Bezpieczny Internet”.

 „Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?”,

 Zagrożenia związane z korzystaniem ze środków masowego przekazu,

 „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych”, 

„Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?”

 , „Media a moje miejsce w świecie”,

 „Uzależnienia behawioralne”.

 Jak bezpiecznie korzystać z FB

 Lekcje biblioteczne na temat netykiety w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

Większość nauczycieli (82%) poruszało tematykę związaną z bezpieczeństwem w Internecie

podczas  spotkań z  rodzicami,  natomiast  nieznaczny  procent  nauczycieli  nie  podjął  takich

działań,  na  co  może  mieć  wpływ  fakt,  że  nie  są  wychowawcami.  Również  większość

ankietowanych (59%) zapoznało rodziców z metodami, technikami i sposobami zabezpieczeń

dostępu  do zasobów internetowych.  Jak  wynika  z  wywiadu oraz  dokumentów szkolnych,

pedagog  szkolny  w  ramach  ogólnych  spotkań  z  rodzicami  systematycznie  organizuje
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prelekcje, wykłady dla rodziców na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w Sieci. Między innymi

w roku szkolnym 2017/2018 zostały poruszone następujące tematy:

 "Uwaga  na  negatywne  skutki  nadużywania  masmediów  w  ramach  Kampanii
Społecznej "Nie bądź tabletowym rodzicem"

 "Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią - co wiemy co możemy zrobić?" 

Przeprowadzono i  opracowano również badania  ankietowe  w klas   „0” A i  B -  "Formy

spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi 5- 6 letnimi"- w zakresie diagnozy czynników

ryzyka  i czynników chroniących w roku szkolnym 2017/18r.. Wynika z nich, że większość

wolnego czasu,  już w tym wieku, dzieci  spędzają  przy komputerze i  innych urządzeniach

mobilnych. 

Czy  szkoła  dba  o  bezpieczny  dostęp  do  sieci  i  reaguje  na  wszelkie  przejawy
niebezpiecznych zachowań uczniów w sieci?

Dokumenty  szkolne:  statut  szkoły,  program  profilaktyczno-wychowawczy,  programy

wychowawcze klas wskazują, że szkoła dba o bezpieczeństwo w Sieci na terenie szkoły. W

statucie szkoły są zapisy dotyczące zasad korzystania z telefonów komórkowych. Program

profilaktyczno - wychowawczy, na podstawie którego tworzone są programy wychowawcze

klas, we wszystkich grupach wiekowych przewiduje działania  o charakterze wychowawczo-

profilaktycznym  poruszające, między innymi, następujące treści: 

 Zagrożenia w sieci i sposoby radzenia sobie z problemami niekontrolowanego dostępu

do  destrukcyjnych  treści,  np.  promujących  pornografię  i  dewiacje,  przemoc,  czy

kłamstwa i nienawiść w Internecie.

  Nauka dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania

z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy dostępnych informacji.

  Umiejętność  rozpoznawania  i  radzenia  sobie  z  presją  mediów  i  rówieśników

(rozumienie mechanizmów nacisku społecznego).

  Poznawanie mechanizmów uzależnienia i sposobów ochrony przed nim.

 Kształtowanie  nawiązywania  i  utrzymywania  opartych  na  wzajemnym  szacunku

relacji z innymi użytkownikami sieci.

 Spotkania dla młodzieży,  rodziców i nauczycieli z zaproszonymi specjalistami.
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Ponadto dostęp do Wi-Fi w szkole mają jedynie pracownicy szkoły, nie jest dostępny dla

uczniów. Mając na uwadze, że uczniowie korzystają ze szkolnej sieci Wi-Fi podczas lekcji

informatyki  oraz  zajęć   z  wykorzystaniem  tabletów,  uczniowie  są  pod  stałą  kontrolą

nauczyciela. Mimo, iż uczniowie poza lekcjami nie korzystają z sieci Wi-Fi szkolnej, to mają

dostęp do Internetu w szkole w swoich telefonach komórkowych, na które szkoła nie ma

wpływu.  Niestety,  szkoła  nie  posiada  specjalnych  programów  w komputerach  na  terenie

szkoły, zabezpieczających przed treściami niepożądanymi, niebezpiecznymi..

Zasługuje na uwagę również fakt, że w tym roku szkolnym 5 nauczycieli wzięło udział w

szkoleniowej  konferencji  na  Uniwersytecie  w Białymstoku  na  temat:  "Bezpieczeństwo  w

Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych" , która pozwoliła na

poprowadzenie  ciekawych zajęć  na godzinach wychowawczych.  Swoją  wiedzą uczestnicy

konferencji  podzielili  się  z  pozostałymi  członkami  Rady  Pedagogicznej,  a  także  została

przeprowadzona  rada  szkoleniowa  na  temat:  „Bezpieczeństwo  w  Internecie”.  Należy

stwierdzić,  że szkoła podejmuje wiele  działań,  na rzecz bezpieczeństwa uczniów w Sieci,

jednak zdarzają  się sporadyczne przypadki  gdy uczniowie spotykają się z cyberprzemocą.

55%  nauczycieli  spotkało  się  z  przejawami  agresji  uczniów  w  sieci,  natomiast  73%

ankietowanych deklaruje, że otrzymywało sygnały o cyberprzemocy w środowisku szkolnym.

Aż 91% uczestników badania  ma przygotowany schemat  działania  podczas  ewentualnego

zgłoszenia o cyberprzemocy przez ucznia. Wśród udzielanych odpowiedzi pojawiały się takie

same propozycje rozwiązań, między innymi:

1. Pomoc uczniowi w zabezpieczeniu dowodów (zdjęcia, filmy, wiadomości).

2. Powiadomienie rodziców ofiary i sprawcy, omówienie dalszej drogi postępowania.

3. Podjęcie decyzji o sankcjach wobec sprawcy – jeżeli jest on uczniem szkoły. 

4. Rozmowa z uczniem-ofiarą, sprawcą, rodzicami, w razie potrzeby z pedagogiem 

szkolnym. 

5. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy, dyrektora, pedagoga, wspólne szukanie 

rozwiązania problemu. 

6. Przekazanie komunikatu o braku akceptacji takich czynów przez szkołę.

7. Przeprowadzenie rozmowy w klasie. 

8. Powiadomienie policji, sądu, jeśli działania sprawcy należą do kategorii ściganych z 

urzędu. 

9. Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ofierze i sprawcy.
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9% nauczycieli nie przedstawiło żadnej propozycji odpowiedzi na pytanie zadane w ankiecie.

1 osoba udzieliło odpowiedzi : Jak zgłosi, to wtedy będę się zastanawiać nad rozwiązaniem.

Badania ankietowe przeprowadzone wśród młodzieży wskazują, że tylko 15%  spotkało sie z

cyberprzemocą  w  szkole,  zaś  odpowiedzi  nauczycieli  wskazują,  że  potrafią  podjąć

odpowiednie działania. Z wywiadu z pedagogiem szkolnym wynika, że jeśli zgłaszane są tego

typu  problemy,  to  podejmowane  są  efektywne  działania  mające  na  celu  rozwiązanie

zaistniałej sytuacji.

Czy  w  szkole  promowane  są  wśród  rodziców,  uczniów  programy,  akcje  na  rzecz
bezpiecznego Internetu?

Działania  na  rzecz  Bezpiecznego  Internetu  mają  pomóc  rodzicom  i  nauczycielom

w wychowaniu dzieci  do korzystania  w bezpieczny sposób z Internetu.  Nauczyciele  oraz

opiekunowie, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim wychowankom w świecie wirtualnym,

powinni w swojej pracy uwzględnić również inne dodatkowe formy promowania działań na

rzecz bezpieczeństwa w sieci poprzez organizację akcji czy programów.  Z dokonanej analizy

dokumentacji szkolnej i  badań ankietowych skierowanych do nauczycieli, dowiadujemy się,

że połowa nauczycieli zaproponowała rodzicom wszelkiego rodzaju programy i akcje, takie

jak: 

 Dzień bezpiecznego Internetu

 „Nie bądź tabletowym rodzicem”

 „Owce w sieci” - seria filmów edukacyjnych

 "Chronimy dzieci” 

 Pomyśl zanim wrzucisz.

 Mama, tata, tablet. 

 Stop hejt.

 "Po sieci śmigam z głową" - akcja informacyjna

55% ankietowanych  nauczycieli  nie  zaproponowało  i  nie  podjęło  żadnych  działań  wśród

uczniów czy rodziców, na rzecz promowania bezpiecznego Internetu.

WNIOSKI I REKOMENDACJE DO DALSZEJ PRACY
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1. Uczniowie korzystają z mediów społecznych w sposób odpowiedzialny. Większość z

nich wykorzystuje Internet w celu przygotowania się do lekcji, poszukiwania informacji,

opracowywania materiałów do zajęć. 

W dalszym ciągu nauczyciele powinni zachęcać uczniów do odpowiedzialnego sięgania

do zasobów internetowych;

2.  Uczniowie  są  zapoznawani  z  podstawowymi   zasadami  netykiety  i  potrafią  je

stosować. Podczas różnych zajęć, nie tylko zajęć z wychowawcą, należy:

• uświadamiać  uczniom  szkodliwość  społeczną  naruszania  praw  autorskich,

zarówno w kategoriach moralnych, jak i odpowiedzialności karnej,

• zachęcać do odpowiedzialnych zachowań w Sieci,

• uczyć, jak „mądrze” korzystać z Internetu,

• promować wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

3. Pomimo deklarowanej kontroli i świadomości rodziców na temat bezpieczeństwa ich

dzieci  w Sieci,   badania wykazują pozorną świadomość rodziców na temat zagrożeń

płynących z  Internetu.  Uwidacznia  się  brak pełnej  wiedzy i  potrzeba przygotowania

dorosłych  do  umiejętnego   i  bezpiecznego  wprowadzenia  swoich  dzieci  w  świat

wirtualny.  Dlatego  konieczna  wydaje  się  edukacja  rodziców  w  zakresie  świadomej

ochrony dziecka przed niewłaściwym i niekontrolowanym korzystaniem z Sieci. 

Główny nacisk należy położyć na pedagogizację rodziców, ze wskazaniem na konkretne

sposoby, możliwości zabezpieczania urządzeń mobilnych przed różnymi zagrożeniami;

4. Nauczyciele wskazują ciekawe miejsca w sieci związane z nauczanym przedmiotem.

W dalszym ciągu ich działania  powinny zmierzać do ukierunkowywania  uczniów na

świadome i celowe wykorzystywanie i selekcjonowanie treści z Internetu;

5.  Uczniowie dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci,  potrafią rozpoznać zagrożenia w

cyberprzestrzeni.  Sygnalizują głównie rodzicom pojawiające sie problemy związane z

ich bezpieczeństwem. 

Zwracać  uwagę  na  zaistniałe  przypadki  cyberprzemocy  dążąc  do  wypracowania

procedur rozwiązywania problemu;

6. Nauczyciele, wychowawcy poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci

zarówno na lekcjach wychowawczych jak i podczas spotkań z rodzicami. Nadal należy

realizować treści z programów nauczania i programu profilaktyczno-wychowawczego,
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jak  również  dostępnych  programów  i  kampanii  społecznych  dotyczących

bezpieczeństwa w sieci.

7. Szkoła w miarę możliwości finansowych dba o bezpieczny dostęp do Sieci i reaguje na

zgłaszane przejawy niebezpiecznych zachowań uczniów w sieci.

Dołożyć  wszelkich  starań,  aby  w  szkole  były  zabezpieczenia  przed  treściami

niepożądanymi, niebezpiecznymi. 

Autorzy:

......................................................................

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

Załącznik nr 1.

Wyniki ankiety „Bezpieczeństwo w Internecie” przeprowadzonej wśród uczniów klasy
III b Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze
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Najwięcej uczniów, bo aż 92% korzysta z Internetu przez komputer w swoim domu. Niewielu
(8%) posługuje się w tym celu telefonem lub tabletem.

Zdecydowana większość uczniów rozmawia ze swoimi rodzicami  o tym, co robi w Internecie
bardzo często i często (38%-46%), natomiast rzadko lub bardzo rzadko po 7% uczniów.
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Wszyscy uczniowie deklarują, że ich komputer lub urządzenie mobilne, którym się posługują 
ma zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe.

85% uczniów ustalało ze swoimi rodzicami zasady, na jakich mogą korzystać z Internetu. 
15% uczniów takich zasad nie ustalało.
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Hasła, których używają do logowania są bezpieczne według 46% badanych. Tyle samo 
uczniów nie korzysta z serwisów wymagających logowania. Po 7% uczniów uważa, że ich 
hasła są częściowo bezpieczne albo żadne nie są bezpieczne.

23% uczniów posiada konto na Facbooku i 15% na portalu naszaklasa. Pozostali uczniowie 
nie zaznaczyli żadnego z podanych wariantów odpowiedzi.
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Wiedzę na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu młodzi użytkownicy 
czerpią od rodziców i nauczycieli. Czasem (7%) od kolegów.
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Wykorzystują Internet głównie do gier (84%); nauki (76%); słuchania muzyki i oglądania 
filmów (76%); poszukiwania informacji (38%); komunikowania się ze znajomymi (15%); bez
celu (15%); ściągania plików (7%) i korzystania z serwisów społecznościowych (7%).

Jak często zmieniasz swoje hasła do logowania?
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Bardzo duża grupa uczniów nie zmienia swojego hasła do logowania lub robi to rzadko – 
68%, pozostali nie mają takiego hasła.

W dzień powszedni większość uczniów spędza w Internecie kilka, kilkanaście minut do około
godziny. 15% nie korzysta z Internetu. Jedna osoba wskazała aż 5 godzin, jako swój czas 
spędzany w Internecie.
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W dzień wolny od szkoły czas spędzany w Internecie wzrasta u większości badanych  do 
godziny i dwóch. Ten sam odsetek uczniów nie korzysta z Internetu w dni wolne od szkoły. 
Tak samo jedna osoba spędza czas w Internecie powyżej 5 godzin.

Zdecydowana większość nie zawiera nowych znajomości przez Internet – 73%, 26% - 
deklaruje, że takie znajomości zawiera.
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Najczęściej te rozmowy odbywają się ze znajomymi lub rodziną po 51% wyborów, nikt nie 
wybrał rozmowy z przypadkowymi osobami i z sympatią. U  6%  badanych jest to wybór 
przypadkowy
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Korzystającym z Internetu w tej grupie wiekowej nigdy  nie zdarzyło się jeszcze zaniedbywać
obowiązki /znajomych/rodzinę (86%). Jeśli się zdarza, to rzadko (23%).

Jednak 80% użytkowników uważa, że uzależnienie od Internetu jest możliwe. 20% nie ma 
zdania na ten temat.

Wszystkie dzieci w tej klasie mają świadomość i obawiają się zagrożeń, jakie pociąga za sobą
korzystanie z Internetu



Czego najbardziej obawiasz się korzystając z Internetu?
wirusów

braku bezpieczeństwa danych osobowych

szkodliwych treści

oszustów i hakerów

znajomości nawiązywanych przez Internet (w tym:
niebezpieczne znajomości ; nadmiar kontaktów, zbędne
znajomości);
ogólnie opisywane zagrożenia dla dzieci

spędzania zbyt dużej ilości czasu w Intemecie (w tym:
uzależnienie od Internetu ,problemy ze wzrokiem, wady
postawy, otyłość , strata czasu)
nieprawdziwe informacje; reklamy, nadmiar reklam;
pobieranie plików i/lub nieautoryzowanych materiałów,
przypadkowe przekierowanie na niepożądane strony
cyberprzemocy, hejtu

Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze w roku
szkolnym 2017/2018 "Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie w mediów

społecznych"

Spośród podanych zagrożeń najbardziej obawiają się w kolejności :braku bezpieczeństwa 

danych (86%); oszustów i hakerów (80%); wirusów (60%); spędzania zbyt dużej ilości czasu 
w Internecie i związanych z tym problemów zdrowotnych (53%); znajomości nawiązywanych
przez Internet (40%); cyberprzemocy i hejtu (33%); nieprawdziwych informacji, reklam, 
nieautoryzowanych materiałów, przekierowywania na niepożądane strony (26%) i ogólnie 
opisywanych zagrożeń dla dzieci (23%).
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100% badanych stwierdza, że nie zdarzyło się nigdy doświadczyć choćby jednego z 
wymienionych zagrożeń.

Analiza ankiety

Młodzież  i  dzieci  to  specyficzna  grupa  powszechnie  korzystająca  z  Internetu,  dla  której
kompetencje cyfrowe są chlebem powszednim.

Badanie uczniów klasy III b Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (czyli dzieci w wieku 9-
10 lat)  miało  na  celu  zebranie  danych  dotyczących,  czy  dzieci  wiedzą  jak  bezpiecznie  i
odpowiedzialnie korzystać z Internetu oraz czy znają i stosują podstawowe zasady netykiety.

92% badanych uczniów korzysta z Internetu na komputerze w domu, 8% za pośrednictwem
telefonu lub tabletu. 100% korzystających deklaruje, że ich komputer lub urządzenie mobilne
ma zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe. 

Młodzi internauci zazwyczaj logują się online kilka razy w tygodniu lub nawet codziennie na
kilkanaście  minut — 46% wskazań; około godziny 30%; powyżej pięciu godzin 1 uczeń.
Tylko w 15% wskazań  jest to raz w tygodniu lub rzadziej. Więcej dzieci i dłużej spędza czas
w Internecie w dni wolne od szkoły (53%).
Cele odwiedzania Internetu wśród dzieci są następujące: przygotowywanie się do lekcji oraz
wyszukiwanie ciekawych wiadomości  z różnych dziedzin  (  76%), uczestniczenie  w grach
(84%),  ściąganie  muzyki  lub  filmów  —  7%,  komunikowanie  się  ze  znajomymi  przez
komunikatory – 15%, korzystanie z serwisów społecznościowych – 7%;oglądanie filmów lub
słuchanie  muzyki  (76%).  Nie  rozpowszechnione  są  tu:  sprawdzanie  poczty  e-mail,
dokonywanie zakupów.
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Dzieci deklarują, że często i bardzo często (38%-46%) rozmawiają ze swoimi rodzicami o
tym, co robią w Internecie, na jakie strony wchodzą i z kim się kontaktują. Jednak od czasu
do czasu i  rzadko rozmawia 7% dzieci.  Nie mniej  jednak to rodzice,  aż w 85%, ustalają
zasady  na  jakich  dzieci  mogą  korzystać  z  Internetu  –  pory  korzystania,  czas,  strony  i
programy. 15% badanych nie  ustala  takich zasad z rodzicami czyli  korzysta  bez kontroli.
Dowodem  na  to  może  być  fakt,  że  38%  dzieci  posiada  własne  konto  na  serwisach
społecznościowych.  Facebooka  ma  23%,  nasza  klasa  15%,  chociaż  są  to  serwisy  dla
młodzieży od 13 roku życia.

Niepokojący jest fakt, iż aż 38% dzieci nie posiada hasła do logowania, a ci, którzy je mają w
53% go  w ogóle nie zmieniają , a 15% zmienia rzadziej niż raz na rok. Uważają ponadto, że
hasła, których używają, są bezpieczne. 46% badanych twierdzi, że nie korzysta z serwisów
wymagających  logowania.  Zadowalający  jest  fakt,  że  dzieci  w  większości  nie  zawierają
znajomości  przez  Internet.  Jeśli  zdarza  się  im  prowadzić  pogawędki  w  Internecie,  to
rozmawiają z osobami znanymi, z rodziną. Chociaż zdarza się, że wybierają sobie różnych
rozmówców więc możliwe jest, że mogą to być przypadkowe osoby. Nigdy też nie przytrafiło
się im zaniedbać obowiązki, znajomych, czy rodzinę przez utratę poczucia czasu przebywając
w sieci.

Wiedzę o zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych z korzystaniem z Internetu dzieci
czerpią przede wszystkim od rodziców oraz od nauczycieli na lekcjach w szkole, jak również
w 7% od kolegów. Wiedzą , że uzależnienie od Internetu jest możliwe.

Spośród badanych internautów obawy, co do zagrożeń, jakie pociąga za sobą korzystanie z
Internetu zadeklarowało 100%. Ich obawy dotyczyły takich niebezpieczeństw, jak:
— wirusy — 60 %;
— brak  zachowania  bezpieczeństwa  danych  i  informacji  — 86% (w  tym:  obawy  przed
ujawnianiem/upublicznianiem swoich danych, obawy przed kradzieżą danych, obawy przed
kradzieżą tożsamości, podszywaniem się pod kogoś;
— szkodliwe treści,  materiały  -  40% (w tym: pornografia,  erotyka,  materiały pedofilskie
treści drastyczne, makabryczne, sceny przemocy, sekty, sataniści , materiały o narkotykach,
zachęcające do ich używania;
— oszuści, hakerzy — 80%;
— znajomości  nawiązywane  przez  Internet  —  40%  (w  tym:  niebezpieczne  znajomości
nadmiar kontaktów, zbędne znajomości;
— ogólnie opisywane zagrożenia dla dzieci — 23%;
— spędzanie zbyt dużej ilości czasu w Intemecie — 53% (w tym: uzależnienie od Internetu,
problemy ze wzrokiem, wady postawy, otyłość, strata czasu;
—nieprawdziwe  informacje;  reklamy,  nadmiar  reklam;  pobieranie  plików  i/lub
nieautoryzowanych materiałów, przypadkowe przekierowanie na niepożądane strony; ogólne,
niesprecyzowane obawy przed niebezpieczeństwami w Sieci.
- cyberprzemoc, hejt — wskazało 33%.

Badanej grupie dzieci nie zdarzyło się doświadczyć wymienionych zagrożeń.
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Podsumowując,  dzieci  posiadają  wiedzę  o  zagrożeniach  wynikających  z  niewłaściwego
korzystania z Internetu, jednak wiedza ta ogranicza się do bezpieczeństwa przy logowaniu i
programów antywirusowych. Dzieci w tej kwestii zdają się na kompetencje rodziców, którzy
nie do końca sprawują właściwą kontrolę nad poruszaniem się swoich podopiecznych w Sieci.
Kontrola  ta  raczej  opiera  się  na  wzajemnym  zaufaniu  a  nie  jest  poparta  konkretnymi
działaniami zapobiegającymi zagrożeniom wypływającym z Internetu.
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Załącznik nr2.

Wyniki ankiety „Bezpieczeństwo w Internecie” przeprowadzonej wśród 

uczniów klas VI -VII Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

Badaniem objęto 40 uczniów z klas VI i VII.

Jednym z pytań kluczowych ewaluacji dotyczących bezpieczeństwa w Internecie było:

 Czy uczniowie dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci; sygnalizują nauczycielom, 

rodzicom pojawiające się niebezpieczeństwo?

W ankiecie uczniowskiej kilka pytań poruszają powyższą  problematykę.  Wśród tych pytań 

są m.in.:

Uczniowie mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 82.5% ankietowanych wskazało 

szkołę jako źródło wiedzy na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Na 

drugim miejscu po szkole źródłem wiedzy są rodzice – 65% uczniów wybrało tę opcję. 

Znacznie mniejsza liczba uczniów wybiera kolegów i mass media (prasę, TV) – 20 i 30% 

odpowiednio.
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95% uczniów deklaruje, że maaktualny program antywirusowy na swoim komputerze lub 

urządzeniu mobilnym, z którym łączy się z Internetem. 5% uczniów nie posiada tego 

programu.
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Podobnie jak i w poprzednim pytaniu, zdecydowana większość (90%) uczniów stwierdza, że 
posiada program chroniący komputer lub urządzenie mobilne przed dostępem osób 
niepowołanych. I tylko 10% z takiego programu nie korzysta.

W tym pytaniu uczniowie mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 85% ankietowanych 

zwróci się o pomoc do rodziców, jeśli nastąpi problem związany z bezpieczeństwem w Sieci. 

Tylko 27,5% uczniów zgłosi się nauczycieli, 12,5% - do kolegilub koleżanki. 15% uczniów 

nie będzie szukać  pomocy.

Kolejnym pytaniem badawczym dotyczącym bezpieczeństwa w Internecie było:

 Czy młodzież potrafi rozpoznać zagrożenia związane z wykorzystaniem 

dostępnych w sieci usług i narzędzi?

W ankiecie uczniowskiej znajdujemy następujące pytania:
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W tym pytaniu uczniowie mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 25% uczniów czuje 

się bezpiecznie w Internecie. Natomiast zdecydowana większość obawia się zagrożeń, 

związanych z użytkowaniem Internetu. 57,5% ankietowanych deklaruje, że boi się hakerzy, 

którzy wkradają się na cudze konta. Taka sama liczba osób (27,5%) wybierała odpowiedź 

„wirusy” i „przemoc pod moim adresem”. 17,5% uczniów boi się osób podszywających się 

pod kogoś innego.
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85% ankietowanych nie spotkało się z przejawami cyberprzemocy w szkole. Natomiast 15% 

odpowiedziało na pytanie twierdząco. Wymieniono następujące objawy cyberprzemocy:

o zagrażanie innej osobie,

o wyzywanie,

o robienie zdjęć bez wyrażania zgody i wysyłanie do innych,

o wystawianie karnych na Facebooku,

o zdjęcia wystawiane na Snap-czacie.

To pytanie było pytaniem otwartym, ankietowani udzielali własnych odpowiedzi. 30%

uczniów ponownie stwierdza, że hakerzy są nie tylko największym 

niebezpieczeństwem Internetu, ale również i jego  największą wadą. Dalej wyniki są 

zbliżone do siebie. Uczniowie wymieniają wirusy powodujące zepsucie sprzętu 

(22,5%), osoby podszywające się pod kogoś innego (20%), cyberprzemoc (17,5%) i 

uzależnienia (15%). W pojedynczych odpowiedziach wymieniono także:

o pedofilia,
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o dużo reklam,

o możliwość publikowania nieodpowiednich zdjęć i filmów,

o portale społecznościowe,

o brak realnych kontaktów z przyjaciółmi,

o nieodpowiednie gry.

Pytaniem badawczym dotyczącym odpowiedzialnego korzystania z mediów 

społecznościowych było:

 Czy uczniowie korzystają z mediów społecznościowych.

Pytanie w ankiecie uczniowskiej poszerza zakres pytania kluczowego i sprawdza, w jakim 

celu uczniowie najczęściej korzystają z Internetu.Ankietowani mogli wybrać kilka 

odpowiedzi.Wyniki przedstawiamy malejąco:

o nauki (rozwiązywanie zadań domowych, opracowanie materiałów do szkoły, 

korzystanie ze słowników) – 75% uczniów;

o korzystanie z serwisów społecznościowych np. Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat i inne – 65% uczniów;

o słuchanie muzyki i oglądanie filmów – 65% uczniów;

o poszukiwanie informacji – 47,5% uczniów;

o gry on-line – 47,5% uczniów;

o sprawdzanie poczty e-mail – 47,5% uczniów;

o ściąganie plików (filmy, muzyka itp.) – 35% uczniów;

o komunikowanie się ze znajomymi przez komunikatory (np. Skype, GG, Tlen, IRC) – 

30% uczniów;

o dokonywanie zakupów – 22,5% uczniów;

o zawieranie znajomości  - 22,5% uczniów;

o nigdy nie korzystam z Internetu – 0%.
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Załącznik nr 3

Wyniki ankiety „Bezpieczeństwo w Internecie” przeprowadzonej wśród rodziców
uczniów klasy III b Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

     Przeprowadzona ankieta miała na celu diagnozę wiedzy rodziców na temat:

 Czasu i sposobu wykorzystania przez ich dzieci komputera / Internetu,
 Zagrożeń występujących w Internecie,
 Znajomości metod i sposobów zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa online.

Analiza ankiety

       Ankietę przeprowadzono w II semestrze roku 2017/2018.

Anonimowemu sondażowi zostało poddanych 13 rodziców uczniów klasy III Szkoły 
Podstawowej w Nowym Dworze. Z analizy wyników płyną następujące odpowiedzi na 
pytania.
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    Badania pokazują, iż w 13 domach, tj. 100% pociechy mają komputer z dostępem do 
Internetu. 

Z ankiet wynika, iż 42% badanych korzysta z komputera / Internetu w domu, w szkole 15%, z
tabletu 27%, natomiast z własnego telefonu komórkowego z dostępem do Internetu 15%.
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46% pytanych deklarowało, iż ich dzieci korzystają z komputera i Internetu codziennie. 54%
kilka razy w tygodniu.
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     Na podstawie odpowiedzi na pytanie 4 stwierdzić można, że około 31% rodziców uważa, 
że ich dziecko użytkuje komputer / Internet do 1 godziny dziennie, 7%  do 3 godzin dziennie. 
Niepokojący jest fakt, iż nate pytanie nie odpowiedziało 31% badanych, 31% miało trudności 
z odpowiedzią.

     Według rodziców: 100% dzieci korzysta z Internetu w domu.
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     92% rodziców uczniów stwierdziło, że kontroluje czas spędzany przez dziecko w 
Internecie, 8% robi to sporadycznie. 

     W obecnych czasach niezwykle ważne jest, aby rodzice mieli świadomość, co ich 
„pociechy” „robią”  w Internecie. Cieszy zatem fakt, że 100% rodziców zdeklarowało, iż 
śledzi poczynania uczniów w Internecie.
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Jak wynika z badań młodzież najczęściej korzysta z Internetu w celach rozrywki 44%. Tylko 
13% korzysta z portali społecznościowych. W opinii rodziców, 39% uczniów wykorzystuje 
Internet najczęściej do nauki, przygotowania się do lekcji, inne 4% (isokolka, SokolkaTV).

Badani rodzice zauważają zagrożenia, na które podatne mogą być ich dzieci w surfowaniu po 
Sieci. Za najbardziej niebezpieczne 26% rodziców wskazuje uzależnienia od gier sieciowych, 
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nieco mniej 12% negatywne oddziaływanie na psychikę   i tyle samo 12% boi się pedofilii, 
9% pornografii. 12% obawia się, iż dzieci mogą być narażone na zubożenie kontaktów 
międzyludzkich, natomiast 9% boi się łatwego dostępu do używek.

      Rodzice wiedzą, co należy zrobić, aby zabezpieczyć komputer. Wśród odpowiedzi 
największą popularnością cieszyła się kontrola rodziców – 36%, następnie blokada 
rodzicielska  30%, hasło dostępowe 17%, program antywirusowy 17%. 

     77% respondentów podało, iż w ich domach komputery są wyposażone w programy 
filtrujące treści niedozwolone dla dzieci, 15% rodziców nie ma takiej wiedzy, 8% nie 
odpowiedziało na pytanie.
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    Z przeprowadzonych badań wynika, iż rodzice stosują różnorodne obostrzenia w 
zapewnieniu bezpieczeństwa online swoich dzieci. Blokadę rodzicielską stosuje 44%, 
program antywirusowy 39%. Niepokoi fakt, iż 17% badanych nie udzieliło żadnej 
odpowiedzi.
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     Z przeprowadzonych badań wynika, iż 15% rodziców czuje  potrzebę edukacji w zakresie 
bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, natomiast 85%, nie potrzebuje edukacji w tym
zakresie.

Załącznik nr 4.

Wyniki ankiety „Bezpieczeństwo w Internecie” przeprowadzonej wśród rodziców
uczniów klasy VI-VII Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

     Przeprowadzona ankieta miała na celu diagnozę wiedzy rodziców na temat:

 Czasu i sposobu wykorzystania przez ich dzieci komputera / Internetu,
 Zagrożeń występujących w Internecie,
 Znajomości metod i sposobów zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa online.

Analiza ankiety

       Ankietę przeprowadzono w II semestrze roku 2017/2018.

Anonimowemu sondażowi zostało poddanych 38 rodziców uczniów klasy VI i VII Szkoły 
Podstawowej w Nowym Dworze. Z analizy wyników płyną następujące odpowiedzi na 
pytania.
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Pytanie 1. Czy Twoje dziecko ma dostęp do Internetu?
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    Badania pokazują, iż w 37 domach, tj. u zdecydowanej większości uczniów (97%) jest 
komputer z dostępem do Internetu. Tylko 3% respondentów odpowiedziało, że dziecko nie 
ma komputera i Internetu.

Pytanie 2. Z jakiego urządzenia korzysta?
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Z własnego telefonu
komórkowego z dostępem do
internetu     Z ankiet wynika, iż 63% badanych korzysta z komputera / Internetu w domu, w szkole 

18%, z tabletu 39%, natomiast z własnego telefonu komórkowego z dostępem do Internetu 
50%.

Pytanie 3. Jak często Twoje dziecko korzysta z Internetu?
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      68% pytanych deklarowało, iż ich dzieci korzystają z komputera i Internetu codziennie. 
24% kilka razy w tygodniu, 5% kilka razy w miesiącu, 3% dorosłych nie wie, ile czasu ich 
dziecko spędza w Sieci.

Pytanie 4. Jeśli codziennie to wskaż liczbę godzin.
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     Na podstawie odpowiedzi na pytanie 4 stwierdzić można, że około 29% rodziców uważa, 
że ich dziecko użytkuje komputer / Internet do 1 godziny dziennie, 32%, że do 3 godzin, 9%, 
że powyżej 3 godzin. Niepokojąca jest informacja, iż 3% naszych uczniów korzysta z 
Internetu 5 godzin i więcej w ciągu dnia, 18% rodziców nie potrafi udzielić odpowiedzi, 2% 
nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Pytanie 5. Gdzie najczęściej Twoje dziecko korzysta z Internetu?
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     Według rodziców: 97% młodzieży korzysta z Internetu w domu, 18% w szkole,35 
uczniów u znajomych, w innym miejscu 0%.

Pytanie 6. Czy kontrolujesz czas spędzany przez dziecko w Internecie?
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     67% rodziców uczniów stwierdziło, że kontroluje czas spędzany przez dziecko w 
Internecie, 18% robi to sporadycznie, a 6% nie robi tego wcale. Brak kontroli rodziców może 
wynikać z przekonań dorosłych o dojrzałości dzieci lub też z braku wiedzy.

Pytanie 7.  Czy interesujesz się sposobem spędzania czasu przed komputerem Twojego 
dziecka ?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tak

Nie

Czasami

     W obecnych czasach niezwykle ważne jest, aby rodzice mieli świadomość, co ich 
„pociechy” „robią”  w Internecie. Cieszy zatem fakt, że 84% rodziców zdeklarowało, iż śledzi
poczynania uczniów w Internecie, 16% interesuje się czasami tym , co robią dzieci, brak 
zainteresowania 0%.

Pytanie 8. W jakim celu Twoje dziecko korzysta z Internetu?
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Jak wynika z badań młodzież najczęściej korzysta z Internetu w celach 
komunikacyjnych(61%). Wśród najliczniej odwiedzanych przez młodzież witryn, honorowe 
miejsce zajął Facebook. Mały procent respondentów zwrócił uwagę na rolę Internetu w 
zawieraniu znajomości  - 6%. Uczniowie w dużej mierze 74% wykorzystują Internet do 
rozrywki. W opinii rodziców, 89% nastolatków wykorzystuje Internet najczęściej do nauki, 
przygotowania się do lekcji, korespondencji 21%, komunikacji 24%, zakupów 11%, inne 3%.

Pytanie 9. Jakich zagrożeń, z którymi może się spotkać twoje dziecko w Internecie obawiasz 
się najbardziej?
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Badani rodzice zauważają zagrożenia, na które podatne mogą być ich dzieci w surfowaniu po 
Sieci. Za najbardziej niebezpieczne 47% rodziców wskazuje oszustwa i wyłudzenia, nieco 
mniej 42% negatywne oddziaływanie na psychikę   i tyle samo 42% boi się pedofilii, 34% 
pornografii. Następne wymienione zagrożenia to uzależnienie dzieci od Internetu (gier 
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sieciowych) – 39%, 34% obawia się, iż dzieci mogą być narażone na zubożenie kontaktów 
międzyludzkich, natomiast 18% boi się łatwego dostępu do używek.

Pytanie 10. Jakie znasz metody, zasady, możliwości zapewnienia bezpiecznego korzystania 
przez dzieci i młodzieży z Internetu?
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      Rodzice wiedzą, co należy zrobić, aby zabezpieczyć komputer. Wśród odpowiedzi 
największą popularnością cieszyła się kontrola rodziców – 66%, następnie blokada 
rodzicielska%%, hasło dostępowe 34%, program antywirusowy 26%. 

Pytanie 11. Czy urządzenia z dostępem do Internetu w Twoim domu posiada takie 
zabezpieczenia jak: program antywirusowy, blokada rodzicielska?
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     84% respondentów podało, iż w ich domach komputery są wyposażone w programy 
filtrujące treści niedozwolone dla dzieci, 16% rodziców nie ma takiej wiedzy.

Pytanie 12. Jeśli tak, to wymień konkretnie jakie to zabezpieczenia?
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    Z przeprowadzonych badań wynika, iż rodzice stosują różnorodne obostrzenia w 
zapewnieniu bezpieczeństwa online swoich dzieci. Blokadę rodzicielską stosuje 16%, 
program antywirusowy 55%, hasło dostępowe 3%, kontrola osobista 3%. Niepokoi fakt, iż 
13% badanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Pytanie 13. Czy Pan/Pani czuje potrzebę edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z 
zasobów Internetu?
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     Z przeprowadzonych badań wynika, iż 63% rodziców czuje  potrzebę edukacji w zakresie 
bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, natomiast 37%, nie potrzebuje edukacji w tym
zakresie.

WNIOSKI

Pomimo deklarowanej kontroli i świadomości rodziców na temat tego, co ich dziecko
robi w Sieci, badania wykazują pozorną świadomość rodziców na temat zagrożeń płynących
ze strony Internetu. Uwidacznia się brak pełnej wiedzy i potrzeba przygotowania dorosłych
do umiejętnego  i bezpiecznego wprowadzenia swoich dzieci w wirtualny świat zagrożeń.
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Dlatego konieczna  wydaje  się  edukacja  rodziców w zakresie  świadomej  ochrony dziecka
przed  niewłaściwym  i  niekontrolowanym  korzystaniem  z  Sieci.  Zatem  główny  nacisk  w
pedagogizacji rodziców trzeba położyć na wykazanie zalet i zagrożeń płynących z Internetu, a
także na pomoc w zdobyciu podstawowej wiedzy jak z niego korzystać. Warto też rozmawiać
na temat zagospodarowania wolnego czasu w kręgu rodzinnym i zastępować przesiadywanie
przed  monitorem  innymi  formami  aktywności.  Nadrzędnym  celem  jest  zwrócenie  uwagi
rodzicom na  to,  że  Internet  wypełnia  duża  część  czasu  dziecka,  a  tym samym odgrywa
znaczącą  rolę  w  jego  wychowaniu.  Intencją  jest  uświadomienie,  że  odpowiedzialność  za
bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży,  również  to  wirtualne,  spada  przede  wszystkim  na
rodziców. Po podsumowaniu przeprowadzonych badań można powiedzieć, że rodzice klas VI
i  VII  potrzebują  edukacji  w  zakresie  bezpiecznego  korzystania  z  zasobów  Internetu,
natomiast  rodzice  klasy  III  Szkoły  Podstawowej  są  bardziej  świadomi  edukacji  w  tym
zakresie. Jednak niepokoi fakt, iż rodzice uczniów klasy III nie odpowiedzieli zadowalająco
na pytanie jakie zabezpieczenia posiadają urządzenia z dostępem do Internetu w Ich domu.

Załącznik nr 5.

Wyniki ankiety „Bezpieczeństwo w Internecie” przeprowadzonej wśród nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

100% ankietowanych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze odpowiedziało, iż 
wykorzystuje komputer domowy do przygotowywania pomocy dydaktycznych.
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Każdy z nauczycieli biorących udział w badaniu ankietowym, deklaruje że jest świadomy 
zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. 

Podobnie jak na poprzednie pytania z ankiety „Bezpieczeństwo w Internecie”, 100% 
nauczycieli odpowiedziało, że wskazuje uczniom ciekawe miejsca w sieci związane z 
nauczanym przedmiotem. 
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100% nauczycieli stwierdziło że porusza podczas lekcji z uczniami zagadnienia związane z 
bezpieczeństwem w sieci. 

Sytuacja ulega zmianie w wynikach uzyskanych na pytanie dotyczące zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem w sieci poruszanych na spotkaniach z rodzicami. 82% nauczycieli 
deklaruje że porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci, natomiast 18% nie 
powzięło takiej inicjatywy podczas spotkań z rodzicami. 
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59% nauczycieli wskazywało metody, techniki, sposoby zabezpieczeń dostępu do zasobów 
internetowych na spotkaniach z rodzicami, natomiast 41% nie wskazywała ani metod, ani 
technik czy sposobów zabezpieczeń dostępu do zasobów internetowych. 

45% nauczycieli nie spotkało się z przejawami agresji uczniów w sieci, natomiast aż 55% 
nauczycieli spotkało się z przejawami agresji uczniów w sieci. 
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73% nauczycieli deklaruje, że dostawali zgłoszenia od uczniów o problemie cyberprzemocy 
w środowisku szkolnym. Takich sygnałów nie otrzymało 27% ankietowanych nauczycieli. 

91% ankietowanych nauczycieli przedstawia przykładowe sposoby rozwiązania problemu 
cyberprzemocy zgłoszony przez ucznia, są to między innymi: 

10. Jak zgłosi to wtedy będę się zastanawiać na rozwiązaniem.
11. Pomoc uczniowi w zabezpieczeniu dowodów(zdjęcia, filmy, wiadomości).
12. Powiadomienie rodziców ofiary i sprawcy, omówienie dalszej drogi postępowania.
13. Podjęcie decyzji o sankcjach wobec sprawcy – jeżeli jest on uczniem szkoły. 
14. Rozmowa z uczniem-ofiarą, sprawcą, rodzicami, w razie potrzeby z pedagogiem 

szkolnym. 
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15. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy, dyrektora, pedagoga, wspólne szukanie 
rozwiązania problemu. 

16. Przekazanie komunikatu o braku akceptacji przez szkołę takich czynów.
17. Przeprowadzenie rozmowy w klasie. 
18. Powiadomienie policji, sądu, jeśli działania sprawcy należą do kategorii ściganych z 

urzędu. 
19. Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej ofierze i sprawcy.

Wśród odpowiedzi udzielanych pojawiały się takie same propozycje. 

9% nauczycieli nie przedstawiło żadnej propozycji odpowiedzi na zadane pytanie w ankiecie. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące: Czy  promował/a Pan/Pani wśród rodziców, programy, 
akcje na rzecz bezpiecznego internetu? środowisko nauczycieli jest podzielone połowicznie. 
50% procent proponowało wśród rodziców programy i akcje na rzecz bezpiecznego internetu,
gdzie wymieniają takie działania: 

1. Zabezpieczenia mocnym hasłem. 
2. Zakładanie blokady rodzicielskiej.
3. Zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej: www.dzieckowsieci.pl
4. Korzystanie z portala FB:  Dzieci bezpiecznego internetu

Druga, równa część nauczycieli 50% nie proponowała żadnych działań na rzecz bezpiecznego
internetu wśród rodziców. 

http://www.dzieckowsieci.pl/
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Ostatnie pytanie ankiety dla nauczycieli dotyczyło proponowanych działań na rzecz 
bezpiecznego internetu wśród uczniów, tu 45% nauczycieli zaproponowało:

1. Mocne hasło.
2. Wylogowywanie. 
3. Cyberprzemoc a portale społecznościowe. 
4. Dzień bezpiecznego Internetu.
5. Pomyśl zanim wrzucisz.
6. Mama, tata, tablet. 
7. Lekcje wychowawcze o Dniu Bezpiecznego Internetu.
8. Stop hejt.
9. Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej „Bezpieczny internet”.
10. Lekcje w ramach WdŻwR: „Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?”, „Nie ma 

na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych”, 
„Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?”, „Media a moje miejsce w świecie”, 
„Uzależnienia behawioralne”.

11. Jak bezpiecznie korzystać z FB
12. Hasła dostępu. 
13. „Nie bądź tabletowym rodzicem”
14. „Owce w sieci”
15. „Chronimy dzieci” 
16. Lekcje biblioteczne na temat netykiety w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

55% ankietowanych nauczycieli nie zaproponowało i nie podjęło żadnych działań wśród 
uczniów na rzecz promowania bezpiecznego internetu.

Podsumowanie 
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W ankiecie wzięło 22 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze. Po 
przeprowadzonej ankiecie i opracowaniu wyników, można stwierdzić iż 100% nauczycieli 
wskazuje uczniom ciekawe miejsca w sieci związane z nauczanym przedmiotem jak również, 
porusza zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci na lekcjach. 

Natomiast gorzej przedstawia się sytuacja, gdy dochodzi do praktycznego zastosowania tj. do 
promowania programów, akcji na rzecz bezpiecznego internetu. Tu 55% nauczycieli nie 
zaproponowało żadnych działań, natomiast 45% przeprowadziło programy i akcje takie jak: 

1. Mocne hasło.
2. Wylogowywanie. 
3. Cyberprzemoc a portale społecznościowe. 
4. Dzień bezpiecznego Internetu.
5. Pomyśl zanim wrzucisz.
6. Mama, tata, tablet. 
7. Lekcje wychowawcze o Dniu Bezpiecznego Internetu.
8. Stop hejt.
9. Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej „Bezpieczny internet”.
10. Lekcje w ramach WdŻwR: „Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?”, „Nie ma 

na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych”, 
„Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?”, „Media a moje miejsce w świecie”, 
„Uzależnienia behawioralne”.

11. Jak bezpiecznie korzystać z FB
12. Hasła dostępu. 
13. „Nie bądź tabletowym rodzicem”
14. „Owce w sieci”
15. „Chronimy dzieci” 
16. Lekcje biblioteczne na temat netykiety w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

Większość  nauczycieli  (82%)  poruszało  tematykę  związaną  z  bezpieczeństwem  w  sieci
podczas spotkań z rodzicami,  natomiast  nieznaczny procent nauczycieli  nie podjęło takich
działań,  na  co  mógł  mieć  wpływ  fakt,  że  nie  są  wychowawcami.  Również  większość
ankietowanych (59%) zapoznało rodziców z metodami, technikami i sposobami zabezpieczeń
dostępu do zasobów internetowych.

Analizując odpowiedzi na pytanie zadane nauczycielom o promowanie programów i akcji na
rzecz  bezpiecznego  internetu,  dowiadujemy  się  że  połowa  nauczycieli  zaproponowała
rodzicom wszelkiego rodzaju programy i akcje  takie jak: zabezpieczenia mocnym hasłem,
zakładanie  blokady  rodzicielskiej,  zapoznanie  się  z  informacjami  na  stronie  internetowej:
www.dzieckowsieci.pl, korzystanie z portala FB:  Dzieci bezpiecznego internetu natomiast
drugie 50% nie powzięła takich działań. 

http://www.dzieckowsieci.pl/
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Po przeanalizowaniu odpowiedzi  udzielonych przez nauczycieli  można stwierdzić,  iż 55%
spotkało się z przejawami agresji uczniów w sieci, natomiast 73% ankietowanych deklaruje
że otrzymywało sygnały o cyberprzemocy w środowisku szkolnym. Aż 91% uczestników
badania  ma  przygotowany  schemat  działania  podczas  ewentualnego  zgłoszenia  o
cyberprzemocy  przez  ucznia.  Wśród  udzielanych  odpowiedzi  pojawiały  się  takie  same
propozycje  rozwiązań.9%  nauczycieli  nie  przedstawiło  żadnej  propozycji  odpowiedzi  na
zadane pytanie w ankiecie. 


