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ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
- dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania i posługiwania się technologią
komunikacyjną,
- uświadomienie całej społeczności szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym
pracownikom szkoły) oraz mieszkańcom powiatu szczycieńskiego zagrożeń płynących
z użytkowania Internetu i telefonii komórkowej,
- uczenie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z technologii IT.
CELE:
- podniesienie świadomości młodzieży ZS nr 3 oraz mieszkańców powiatu szczycieńskiego
nt. bezpiecznego poruszania się w sieci Internet,
- wyposażenie uczniów w kompetencje potrzebne do bezpiecznego i świadomego korzystania
z różnych cyfrowych zasobów informacyjnych oraz krytycznej analizy informacji,
- przygotowanie uczniów ZS nr 3 do świadomego i odpowiedzialnego korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
- popularyzowanie wiedzy nt. cyberbezpieczeństwa w środowisku powiatu szczycieńskiego,
- przeciwdziałanie hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym
uwzględnieniem cyberprzemocy, cyberbulimii.
Termin realizacji: grudzień 2019 – czerwiec 2020.
Adresaci:
- uczniowie ZS nr3,
- uczniowie szkół podstawowych powiatu szczycieńskiego,
- nauczyciele ZS nr 3
- rodzice uczniów ZS nr 3
- seniorzy - podopieczni klubu Seniora+ i Uniwersytetu III wieku w Szczytnie.
- mieszkańcy Szczytna,
Działania:
1. Wyłonienie grupy uczniów chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu „Mentorzy
Cyberbezpieczeństwa”.
2. Przeprowadzenie szkolenia „Mentorzy Cyberbezpieczeństwa” o następującej
tematyce:
- odpowiedzialność karno-prawna – hejt mowa nienawiści,
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- jak nie stracić konta bankowego i konta na portalu społecznościowym (wykradanie
hasła),
- jak zabezpieczyć swoją przeglądarkę i komputer przed atakami hakerów i złośliwym
oprogramowaniem,
(Szkolenie będzie prowadzone we współpracy ze specjalistami)
3. Przeprowadzenie spotkań przez Mentorów cyberbezpieczeństwa z:
- uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie
- seniorami – Klubu Seniora+ oraz Uniwersytetu III wieku.
- uczniami klas 8 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie,
- mieszkańcami miasta Szczytno w Bibliotece Miejskiej w Szczytnie.
4. Wyłonienie uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych „Projektowanie
bezpiecznych sieci komputerowych, sieci wifi, testowanie ich pod względem
bezpieczeństwa”.
5. Realizacja zajęć „Projektowanie bezpiecznych sieci komputerowych, sieci wifi,
testowanie ich pod względem bezpieczeństwa”.
6. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu dla uczniów naszej szkoły odbędzie się
prelekcja „Jak bezpiecznie korzystać z sieci WIFI”.
7. Organizacja i ogłoszenie konkursu dla uczniów klas 8 szkół podstawowych Powiatu
szczycieńskiego „ Cyberparasol – chrońmy się przed przemocą”
8. Przygotowanie i przedstawienie spektaklu nt. walki z cyberprzemocą w języku
polskim oraz w języku angielskim.
9. Organizacja powiatowej konferencji nt. cyberbezpieczeństwa pod hasłem „Cyber
parasol – chrońmy się przed przemocą.
Podczas konferencji uczniowie z zajęć zaprezentują schemat bezpiecznej sieci wifi oraz
zasady bezpiecznego poruszania się po sieciach wifi.
Przewidywane efekty działań:
1. Wyszkolenie mentorów cyberbezpieczeństwa.
2. Stworzenie schematu bezpiecznej domowej sieci wifi.
3. Opracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci wifi.
4. Opracowanie ulotek informacyjnych:
- dotyczącej bezpiecznego korzystania z sieci Internet w ramach szkolenia mentorów,
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- dotyczącej hejtu i mowy nienawiści – rozstrzygnięcie konkursu powiatowego.
5. Zorganizowanie konferencji powiatowej
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