,,Bezpieczni w Internecie”
Internet wkroczył w nasze Ŝycie na tyle, Ŝe coraz trudniej bez niego funkcjonować.
Sieć stwarza wiele nowych moŜliwości, szans i korzyści, to jednak jego niewłaściwe i
nieodpowiednie wykorzystanie moŜe nieść ze sobą szereg zagroŜeń. NajwaŜniejszym
przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami ze strony Internetu jest nasza wiedza
o nim. Dlatego Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej w ramach programu
,,Akademia Orange dla Bibliotek” przeprowadził dwa spotkania na temat bezpieczeństwa
dzieci w Internecie dla uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Bądeczu i Czajczu
pod hasłem ,,Bezpieczni w Internecie”.
Na samym początku zajęć przeprowadzono tzw. burzę mózgów, która polegała na
podaniu kilku propozycji na temat tego, co moŜemy zrobić dzięki Internetowi. Następnie
kaŜdy z pomysłów był zapisywany na duŜym arkuszu papieru, przedstawiającym
komputer.
Aby przejść do sedna spotkania prowadzący przygotowali rebus obrazkowy, a w nim
ukryte hasło: BEZPIECZNY INTERNET. Później odbył się podział uczestników na trzy
następujące grupy. Grupę Spociak, Ajpi i druŜynę Netki. Wszyscy zapewne czytając te
słowa zadajecie sobie pytanie: Skąd takie dziwne nazwy?. OtóŜ te ,,nieco” odmienne
wyrazy, to nazwy bohaterów filmu ,,Sieciaki”, który słuchacze mieli moŜliwość obejrzeć w
trzech odsłonach, przy czym naleŜy dodać, iŜ po kaŜdej części przeprowadzano mini
quiz w postaci krótkich, prostych pytań kierowanych do poszczególnych zespołów.
Wspólnymi konkursami były sieciuchowa łamigłówka, ukrywająca opisy sieciuchów, czyli
zła panującego w sieci internetowej oraz wykreślanka z 10 wyrazami dotyczących
internetu.
Po podaniu czterech ,,sieciakowych” zasad, którymi były i są: Nie podawaj swoich
danych osobowych, zabezpiecz swój komputer, mów, jeśli coś jest nie tak oraz nie
ufaj osobom poznanym w sieci uczestnicy wraz z panią Katarzyną Pyszką i panem
Krzysztofem Kowalskim zaśpiewali specjalnie ułoŜoną na tę okazję ,,Piosenkę o
bezpiecznym Internecie”.
Na koniec przeprowadzono anonimową ankietę oceniającą spotkanie. Podajemy
równieŜ do wiadomości, iŜ kolejne zajęcia odbędą się w następnym tygodniu dla uczniów
Szkoły Podstawowej z Wysokiej.

