
Bezpiecznie z projektem edukacyjnym Przystań w sieci

Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez internetu. To wspaniałe narzędzie – źródło wiedzy, inspiracji, 
miejsce spotkań, wymiany poglądów, sposób na poznawanie świata. Tak jak każdy medal ma jednak 
dwie strony. Internet oprócz wielu dobrodziejstw niesie ze sobą zagrożenia, które należy poznać,  
by nauczyć się właściwie na nie reagować i skutecznie im zapobiegać.      

Agresja, hejt czy mowa nienawiści to zjawiska, z którymi dzieci i młodzież coraz częściej spotykają  
się w sieci. Ponad połowa młodych internautów przyznaje, że była świadkiem różnych form agresji 
elektronicznej w mediach społecznościowych i innych miejscach w internecie. Wielu uczniów  
doświadczyło też cyberprzemocy. Jak uczyć dzieci podejmować mądre decyzje w sieci i rozmawiać  
z nimi o bezpiecznych zachowaniach online? 

Czy szkoła Twojego dziecka to bezpieczna przystań? 

Za szybko rozwijającym się cyfrowym światem musi podążać nowoczesna edukacja dotycząca  
odpowiedzialnego korzystania z internetu. Z tą myślą został stworzony wyjątkowy projekt edukacyjny 
Przystań w sieci. 

Program powstał z inicjatywy Facebooka, Państwowego Instytutu Badawczego NASK i UNICEF  
Polska.  Adresatami są  uczniowie, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i bibliotekarze,  
poszukujący odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, 
ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. 

Wspieramy szkoły w podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, którzy chcą czuć się 
bezpiecznie w sieci i nauczyć się, jak radzić sobie z cyberzagrożeniami. W tym celu udostępniamy 
bezpłatne kursy e-learningowe w ramach sześciu modułów: cyberprzemoc, cyfrowe ślady i reputacja 
online, cyberzagrożenia, fake news, nielegalne i szkodliwe treści oraz prywatność w sieci. Z kursów 
mogą skorzystać nauczyciele i uczniowie klas 7–8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawo-
wych. Każdy kurs kończy się testem. Po jego rozwiązaniu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdza-
jący zdobycie nowych umiejętności. 

Wiedza na całe życie i inspiracja do dalszych działań

Kursy dostępne w ramach projektu Przystań w sieci wspierają pozytywne zachowania online dzieci  
i młodzieży oraz pomagają im zrozumieć, że dzięki odpowiedzialnej postawie mogą uchronić siebie  
i innych użytkowników internetu przed wieloma niebezpieczeństwami. 

Dzięki Przystani w sieci Twoje dziecko zdobędzie niezbędną wiedzę i potrzebne umiejętności.  
Dowie się czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i gdzie szukać pomocy, gdy padnie jej  
ofiarą. Nauczy się dbać o swoją reputację online i chronić dane udostępniane w internecie. Pozna  
sposoby działania internetowych przestępców i dowie się, jak bronić się przed cyberatakami.  
Zrozumie też, czym są fake newsy oraz szkodliwe i nielegalne treści w sieci. 

W ramach projektu Przystań w sieci dziecko będzie miało również szansę uczestniczyć w działaniach 
szkoły podejmowanych w ramach Dnia Świadomego Korzystania z Internetu i wziąć udział w konkur-
sie na najlepszą kampanię społeczną dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. 

Zdobyta wiedza pozwoli uczniom aktywnie uczestniczyć w lekcjach na temat bezpieczeństwa prowa-
dzonych według specjalnie przygotowanych scenariuszy zajęć. A co najważniejsze – otworzy dzieci  
na rozmowy o cyberzagrożeniach, nie tylko w klasie, ale również w przestrzeni domowej.

Poznaj platformę Przystań w sieci!


