„Bezpieczny Internet: w domu i w szkole”
– sprawozdanie z udziału w konferencji
8 września 2015 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie odbyła się
konferencja „Bezpieczny Internet: w domu i w szkole” dla nauczycieli i rodziców. Była to jedna z
16 konferencji wojewódzkich przeprowadzonych w ramach projektu o zasięgu ogólnopolskim
„Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”, realizowanego przez Fundację
Odkrywców Innowacji oraz Fundację Drabina Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji. Ważnym rezultatem projektu będzie opracowanie materiałów, we współpracy z
ekspertami Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Janusza Korczaka w Warszawie (WSP):
 najnowsze standardy bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych,
 baza wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie,
 mulitbook dla dzieci.

Celem konferencji było:
 promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu,
 uświadamianie różnego rodzaju zagrożeń związanych z Internetem (wiedza na temat
cyberzagrożeń),
 standard bezpieczeństwa online,
 pokazanie możliwości przeciwdziałania zagrożeniom Internetu poprzez zwiększenie
działań edukacyjnych,
 podniesienie kompetencji w zakresie profilaktyki cyberzagrożeń wśród nauczycieli i
rodziców za pomocą warsztatów i narzędzi edukacyjnych.
Program konferencji:
1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – najnowsze zagrożenia
cyberprzestrzeni
Prowadził – Wojciech Ronatowicz – pedagog, edukator seksualny, absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego. Streetworker, współzałożyciel pierwszego w Polsce
Hostelu Interwencyjnego dla Dzieci i Młodzieży Ulicy zagrożonej prostytucją i
prostytuującej się. Zrealizował badania na temat Pornografii dziecięcej w Internecie.

Interesuje się przemianą obyczajowości seksualnej dzieci, młodzieży oraz młodych
dorosłych w Polsce. Były pracownik Poradni Młodzieżowej Uniwersytetu
Zielonogórskiego działającej przy Zakładzie Poradnictwa i Seksuologii.
Współpracownik Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego Uniwersytetu
Warszawskiego. Obecnie pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
2. Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych – profilaktyka i interwencje
Prowadził – Marcin Grudzień – koordynator projektów i trener edukacji medialnej
oraz wykorzystania nowych technologii w edukacji w Fundacji Nowe Media. Kierował
kilkunastoma projektami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i
bezpieczeństwa w sieci. Szkoli młodzież, nauczycieli i dyrektorów szkół. Wykładowca
z zakresu mediów internetowych i bezpieczeństwa on-line w Społecznej Akademii
Naukowej w Warszawie, ekspert Centrum Edukacji Obywatelskiej przy projekcie
„Szkoła z klasą 2.0”, Centrum Cyfrowego przy projekcie reformy prawa autorskiego
dla Edukacji oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Uczestnik Koalicji Edukacji
Medialnej i Cyfrowej. Współautor „Przewodnika po animacji Medialnej” i poradnika
„Netografia w szkole”.

Marcin Grudzień i uczestnicy konferencji

3. Zagrożenia cyberprzestrzeni w szkole i domu: jak, kiedy i gdzie szukać pomocy?
4. Dobry i przyjazny Internet – inspiracje mądrego, praktycznego wykorzystania Internetu
na rzecz dzieci i młodzieży
Prowadził – Wojciech Kreft – psycholog, doradca zawodowy, trener, wykładowca
akademicki. Autor, twórca zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, nowoczesnych
narzędzi i programów komputerowych w dziedzinie doradztwa kariery. Przewodniczący
Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz twórca i założyciel
kwartalnika „Doradca Zawodowy”.

Problematyka poruszana na konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli.
Spośród wszystkich uczestników konferencji wyłoniono 5 trenerów do przeprowadzenia odpłatnych
szkoleń. Uczestnicy rywalizowali ze sobą poprzez grywalizację odpowiadając na pytania z zakresu
zagrożeń cyberprzestrzeni. Test wiedzy i kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z
Internetu odbywał się z użyciem własnych tabletów lub smartfonów.
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