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CYBERPRZEMOC 
DZIEŃ ŚWIADOMEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU 

 

Projekt edukacyjny - 

Przystań w sieci 

FACEBOOK, NASK I UNICEF POLSKA 

Uczniowie klasy 2 technikum reklamy i 2 technikum 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz  

z wychowawcami wzięli udział w projekcie edukacyjnym 

Przystań w sieci organizowanym we współpracy 

Facebooka, NASK i UNICEF Polska. Projekt ten został 

także objęty honorowym patronatem Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego.  

Celem projektu było przekazanie wiedzy z zakresu 

bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu, 

uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia 

należy być przygotowanym podczas korzystania z 

Internetu, wyposażenie nauczycieli w wiedzę 

umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń 

lub zachowań młodych ludzi w sieci, kształtowanie 

postawy krytycznego podejścia do informacji 

zamieszczonych w Internecie, promowanie pozytywnych 

zachowań w sieci.  

W ostatnim roku przekonaliśmy się jak trudno 

funkcjonować bez korzystania z nowych technologii 

i stałego dostępu do internetu. Życie szkolne, a także 

większość kontaktów społecznych przeniosły się do 

sieci. Z jednej strony daje to ogromne możliwości, a 

drugiej należy zdawać sobie sprawę z licznych 

zagrożeń, które się z tym wiążą. Internet stanowi 

główne źródło wiedzy dla młodych ludzi, z sieci 

korzysta połowa nastolatków, dlatego kształtowanie 

wśród młodych ludzi kompetencji krytycznego 

myślenia i oceny źródeł, z których korzystają jest 

kluczowe. Projekt ten uświadomił uczniom w jaki 

sposób mogą bezpiecznie korzystać z zasobów 

internetu, gdzie szukać pomocy, gdy staną się 

ofiarami cyberprzestępstwa oraz na czym polega 

krytyczna ocena informacji, z jakimi mają do 

czynienia w sieci. 

Poprzez działania uczniów w ramach Dnia 

Świadomego Korzystania z Internetu chcą oni 

przekazać zdobytą wiedzę rówieśnikom w naszej 

szkole. 

 

Wyk. Maria Konecka, kl. 2TRB 

 

Wyk. Margarita Czekała, kl. 2TR 

Obchody w Naszej szkole 

DZIAŁANIA NASZYCH UCZNIÓW 

Projekt Przystań w sieci składał się z kilku 

różnych inicjatyw, uczniowie Naszej szkoły 

przystąpili do ich realizacji, takich jak:  

Kursy e-learningowe dla nauczycieli  

i uczniów uporządkowane tematycznie: 

Prywatność w sieci,  

Cyberprzemoc,  

Cyberzagrożenia,  

Szkodliwe i niebezpieczne treści,  

Cyfrowe ślady i reputacja online, 

Fałszywe informacje. 

Dzień Świadomego Korzystania z Internetu 

którego głównym celem jest propagowanie 

wiedzy zdobytej na kursach e-learningowych 

poprzez następujące działania: 

✓ Projekt plakatów – wystawa na korytarzu 

szkolnym, szkolnym FB i stronie 

internetowej szkoły, 

✓ Piosenka, do której słowa ułożyli uczniowie, 

✓ Film wykonany przez uczniów, 

✓ Animacja – „Z życia Kubusia Puchatka”, 

wykonana przez uczennicę na podstawie jej 

doświadczeń, 

✓ „Kodeks Zasad Korzystania z Internetu” , 

✓ Gazetka szkolna, 

✓ Spotkanie z udziałem Policji 15.06.21 r., 

✓ Quiz,  

 

✓ Warsztaty “Czy jesteście bezpieczni  

w internecie? – sprawdzamy 

urządzenia, z których korzystamy 

(prowadzone przez nauczyciela 

informatyki), 

✓ Dyskusje i debaty. 

 

Powyższe działania będą opublikowane 

na FB szkolnym oraz stronie interentowej 

szkoły, a 15 czerwca na auli szkolnej 

zaprezentowane dla społeczności 

szkolnej w formie Akademii z udziałem 

przedstawicieli Policji, dyrekcji, 

nauczycieli i uczniów. 
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SŁOWO OD UCZNIÓW 

Mokra poducha 

PIOSENKA W WYKONANIU WIKTORII KRAWCZYK 

SŁOWA: PATRYCJA LANCMAN 

Utwór ,,Mokra poducha” znakomicie opisuje odczucia osób, które 

doświadczyły cyberprzemocy. Warto wsłuchać się w słowa tekstu 

piosenki , może wasze poduchy będą słuche. 

 

Hej spójrz, to się dzieje 

Dotyczy ciebie  

Choć myślałeś że nie będzie w oczach masz łzy 

Wszystko co złe to ty  

Nie wiesz skąd są te hejty, 

Stop! 

Przestań już! 

Głową swą rusz!  

Twe słowa to tylko nędzny kurz  

Nikt cię nie słucha  

Mokra twa poducha 

Przemoc, przemoc  

Wszędzie ta przemoc  

Choć w Internecie to i tak jest to przemoc 

Widzisz to i się przejmujesz  

Mają gdzieś to co ty czujesz  

Zdjęcie, zdjęcie, wstawiasz to zdjęcie  

Hejterzy mają już nowe zajęcie  

Widzisz to i się przejmujesz  

Mają gdzieś to co ty czujesz  

 

Cy-ber-prze-moc dość już masz tego  

Idź do kogoś zaufanego 

 

Hej ty! 

Popatrz na mnie czy dobrze bawisz się? 

Twe słowa bardzo ranią mnie  

Zajęcie se znajdź  

I pokaż swą twarz  

Na coś lepszego ciebie stać 

 

o-oh  

 

to nie jest tak zabawne 

przestań 

mówię, serio przestań  

nikt cię już nie słucha  

mokra twa poducha 

zgłoś to do kogoś kto cię wysłucha 

 

Przemoc, przemoc  

Wszędzie ta przemoc  

Choć w Internecie to i tak jest to przemoc 

Widzisz to i się przejmujesz  

Mają gdzieś to co ty czujesz  

Zdjęcie, zdjęcie, wstawiasz to zdjęcie  

Hejterzy mają już nowe zajęcie  

Widzisz to i się przejmujesz  

Mają gdzieś to co ty czujesz  

 

Cy-ber-prze-moc dość już masz tego  

Idź do kogoś zaufanego  

 
 


