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 "Tworzymy
kulturę

szacunku w
sieci"

6 lutego na całym
świecie
obchodzony jest
Dzień
Bezpiecznego
Internetu. 
W tym roku nasza
szkoła przyłączyła
się do inicjatywy
NASK oraz

fundacji Dajmy
Dzieciom Siłę i
saferinternet.pl.
Hasło
przyświecające
tegorocznym
obchodom brzmi:
"Tworzymy
kulturę szacunku
w sieci". 
Zastanówmy się
chwilę, o ono
oznacza. Coraz
częściej
spotykamy się w
sieci z hejtem i
cyberprzemocą.

Ludzie, opiniując
przeróżne tematy i
treści, używają
niecenzuralnych,
nawet wulgarnych
słów. Myślą, że
anonimowość
pozwala im
niemoralnie
krytykować
innych. Coraz
częściej w
komentarzach na
forach
społecznościo-
wych  możemy

spotkać się ze
zwykłym brakiem
kultury i szacunku.
Myślę, że należy
przeciwstawić się
takim
zachowaniom.
Najlepszym
sposobem na
rozwiązywanie
takich spraw jest
rozmowa i
uświadomienie
innym, do czego
może prowadzić
hejtowanie.

W naszej szkole z
tej okazji odbyło
się  lub odbędzie
wiele inicjatyw
związanych z
szacunkiem i
bezpieczeństwem
w sieci. Chociaż
uważam, że o
kulturze i mądrym
korzystaniu z sieci
powinno się
mówić codziennie.

Filip

W tym
numerze:

Jesteś bezpieczny
w Internecie?
„Bądź bezpieczny
w Internecie”
Fonoholizm?!
Quiz
Co to jest
cyberprzemoc?

DBI ustanowiony
został przez
Komisję
Europejską i jest
obchodzony w
całej Europie w
pierwszej połowie
lutego. 

Agata & Oliwia
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Jesteś bezpieczny w
Internecie?

„Bądź bezpieczny w
Internecie”

25 stycznia 2018 r.w ramach projektu edukacyjnego
Biblioteki Pedagogicznej w klasie 6d odbyła się
nietypowa lekcja, podczas której pani Małgorzata
Olejnik zadała nam pytanie "Czy jesteś bezpieczny w
Internecie?". 
Na początku wysłuchaliśmy opowieści o pewnym
chłopcu, który poznał w sieci internetowego kolegę i
chciał się z nim spotkać w realu. Następnie
określiliśmy nasze zdania dotyczące decyzji Jasia.
Prawie cała klasa zdecydowała, że mały internauta
może się spotkać z kolegą, ale pod pewnymi
warunkami. Przede wszystkim powie o tym rodzicom i
pod ich kontrolą umówi się z przyjacielem. Finał historii
był zaskakujący, gdyż okazało się, że mamy chłopców
są koleżankami z podstawówki. 
W kolejnej części zajęć pani podzieliła nas na grupy i
rozdała zadania. Mieliśmy się wcielić w oszusta
internetowego i spróbować namówić rówieśników na
udostępnienie zdjęć i haseł, podanie miejsca
zamieszkania i ujawnienie statusu majątkowego
rodziny. Nasze pomysły w większości zgadzały się z
praktykami internetowych naciągaczy. Razem
doszliśmy do wniosku, że w sieci należy być bardzo
ostrożnym i stworzyliśmy listę rzeczy, których
absolutnie nie można ujawniać w sieci.
Lekcja była bardzo interesująca, a przede wszystkim
omówione informacje przydadzą się nam w życiu
codziennym, ponieważ będziemy czujni, korzystając z
Internetu.

Julka

Lista zagrożeń w sieci

W dniu 22 stycznia 2018 r odbyło się spotkanie pani
Barbary Moskal z uczniami kl. 7a Szkoły 
Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi  w Pile.
Realizowany był kolejny temat projektu edukacyjnego
Biblioteki Pedagogicznej pt.: „Wychowanie przez
czytanie”.
Z używaniem Internetu wiążą się potencjalne
niebezpieczeństwa, zagrażające w szczególny sposób
najmłodszym, jak i starszym jego użytkownikom .
Jeżeli jesteś z pokolenia „Generacji Y”, utrzymywanie
kontaktów ze znajomymi jest nieodłączną częścią
Twojego codziennego życia. Jednak czy podczas gdy
publikujesz posty na Twitterze, NK czy Facebooku,
zapraszasz znajomych lub szukasz czegoś w Google,
dbasz jednocześnie o swoje bezpieczeństwo online?   
                               

       PAMIĘTAJMY !!!
                „Nigdy nie wiadomo,

kto jest po drugiej stronie”

– to hasło jest kluczem do większości problemów i
zagrożeń występujących  w Sieci.                 
   
                                                                                         
                                                                                         
                              Organizator: Ewa Smęda

.JS ES



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 17 02/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Niecodziennik Szkolny:)

1. Ile czasu spędzasz, korzystając z telefonu?
a) od 20 minut do dodziny dziennie
b) od godziny do trzech godzin dziennie
c)od  trzech godzin do 5 godzin dziennie
d) ponad 5 godzin

2. Czy jesteś zły, gdy rodzice zabiorą Ci telefon?
a)NIE
b) nieraz
c) rzadko, ale się denerwuje
d)często, jestem agresywny

3. Czy pomimo zakazu używasz telefonu w szkole?
a) NIE
b) jeśli muszę
c) raczej tak
d) oczywiście

4. Czy wydałbyś wszystkie swoje oszczędności na
nowy telefon?
a) NIE
b) jeśli byłaby taka potrzeba
c) raczej tak
d) oczywiście
5. Co byś zrobił, gdybyś zapomniał zapomniał
zabrać telefon na wakacje?
a) cieszyłbym się, że nie będę przez nikogo
rozprszany
b)nie ma ragedii
c)jest mi smutno, że jestem "odciety" od świata
d) Tragedia! Muszę wrócić po telefon.
6. Co robisz na przerwach w szkole?
a) rozmawiam z rówieśnikami
b) rozmawiam z rówieśnikami tylko o telefonach i sieci
c) czasem zerkam na telefon
d) całą przerwę korzystam z telefonu
7. Co robisz po lekcjach?
a) uczę się, odpoczywam, spedzam czas z rodziną
b) czasami dzwonie do kolegów
c) często korzystam z telefonu
d) bez przerwy korzystam z telefonu

8. Czym jest dla ciebie telefon?
a) zwykłym przedmiotem
b)zabawką 
c) ważnym atrybutem życia codziennego
d) przyjacielem, ważniejszym nawet od rodziny

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI 
A
Nie jesteś uzależniony. W rozsądny sposób
korzystasz z tego urządzenia
B.
Nie jesteś uzależniony, ale musisz uważąć.
C
Twoje zachowanie jest niepokojące.
D. w 100% nie umiesz bez niego żyć. Lepiej uważaj na
to, co robisz. Najlepiej zafunduj sobie odwyk.

Agata i Julka

FONOHOLIZM?!
Socjologowie biją na alarm! Wiele osób popada w nałóg XXI wieku, czyli nadmierne i obsesyjne
wykorzystywanie telefonów komórkowych. Według najnowszych badań co 3 nastolatek jest uzależniony
od smartfona czy tableta. Nawet przedszkolaki mają objawy fonoholizmu. Sprawdź, czy nie zagraża Ci to
niebezpieczeństwo.

Fonoholizm

Spotyka pająk pająka.
- Cze, co robisz?
- Gram w motylki.
- Skąd masz?
- A, ściągnąłem z sieci. 

.

FRS

A&O
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Bezpieczeństwo w sieci
W Internecie trzeba zachować dużą ostrożność. Nasze bezpieczeństwo jest bardzo ważne. 

Zasady bezpieczeństwa
Chroń swoją prywatność!
Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak:
imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy.
Mów, jeśli coś jest nie tak!
W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie
zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym
rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Możesz w
takiej sytuacji skontaktować się z Telefonem Zaufania
dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny numer
116 111.
Nie ufaj osobom w sieci!
Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w
sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi w
Internecie. O propozycjach spotkania otrzymanych od
internetowych znajomych informuj swoich rodziców.
Szanuj innych w sieci!
Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje
zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj
agresją na agresję.
Korzystaj z umiarem z Internetu!
Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy
smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu
i pogorszyć kontakty ze znajomymi.
Uważaj!
W Internecie jest dużo wirusów, więc uważaj, na jakie
strony wchodzisz. Wirusy mogą uszkodzić Twój
komputer.

Wojtek

Co to jest cyberprzemoc  ?
Przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede
wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Ta
forma terroru zapoczątkowana została na przełomie
XX i XXI wieku. Napastnicy prześladują swoje ofiary
złośliwymi i obraźliwymi SMS-ami lub e-mailami.
Bardziej drastyczną formą ataku jest sporządzanie
witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych
czy dręczenia przez komunikatory sieciowe. W Polsce
cyberprzemocy doświadcza ponad połowa młodych
internautów! Taka forma znęcania się nad swoimi
ofiarami, zdaniem psychologów wynika z tego, że
łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy
istnieje szansa ukrycia się za internetowym
pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą
oko w oko. Prześladowanie przez Internet jest
szczególnie groźne dlatego, że kompromitujące czy
poniżające materiały są dostępne w krótkim czasie dla
wielu osób i pozostają w sieci na zawsze, jako kopie
na wielu komputerach, nawet po ustaleniu i ukaraniu
sprawcy. Do działań określanych jako cyberprzemoc
zalicza się m. in. 

wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w
Internecie lub przy użyciu telefonu,
robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez
jego zgody,
publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem
zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają
lub ośmieszają,
podszywane się pod kogoś w Sieci .

Mimo że akty cyberprzemocy mogą wyglądać
niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.

:)

REDAKCJA WYDANIA:
 Filip Radeberg Skorzysko, Julia Szałowska, Agata
Cieśla, Julia Rudnicka , Wojtek Breitenbach. Oliwia
Kotowska, Agata Krauz

 Opiekunowie:
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KONTAKT:
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