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Internet w życiu młodych ludzi 

 



Korzyści płynące z Internetu 



Niebezpieczeństwa płynące z Internetu 



PREAMBUŁA  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ  

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu 

ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja  

i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach 

zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. 



       eTwinning jako społeczność świadomych użytkowników Internetu 



 

PODSTAWA PROGRAMOWA – INFORMATYKA (KLASY VII-VIII) 

 Uczeń: 1) opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów  

i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, 

własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;  

2) postępuje etycznie w pracy z informacjami; 3) rozróżnia typy licencji  

na oprogramowanie oraz na zasoby w sieci. 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA – INFORMATYKA  (LICEUM – 

POZIOM  PODSTAWOWY) 

Uczeń postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi 

dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa 

autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji (…). 



     Projekty programu eTwinning a cyberbezpieczeństwo 

 

- Netykieta 

- Plakaty, słowniczki pojęć z e-safety, komiksy, filmiki, animacje,  

prezentacje przedstawiające najważniejsze wskazówki w zakresie  

bezpiecznej pracy online 

- Inicjowanie szerszych akcji w szkole promujących cyberbezpieczeństwo 



      Przykłady projektów programu eTwinning o tematyce cyberbezpieczeństwa 

     

     Being aware, feeling e-safe 
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    https://learningapps.org/     https://www.voki.com/    
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    Przykłady projektów programu eTwinning o tematyce cyberbezpieczeństwa 

   Digital citizenship: Better eSafe than Sorry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.com/         https://www.tricider.com/          https://issuu.com/       
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    Przykłady projektów programu eTwinning o tematyce cyberbezpieczeństwa 

  Digital citizenship: Better eSafe than Sorry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com     

https://www.canva.com


    Przykłady projektów programu eTwinning o tematyce cyberbezpieczeństwa 

Take care of me – take care of you 



     Dzień Bezpiecznego Internetu 



     Odznaka eSafety Label 



      Publikacje eTwinningu o tematyce cyberbezpieczeństwa 

 



      Publikacje o tematyce cyberbezpieczeństwa 

    www.webwewant.eu 

 

- Podręczniki dla uczniów i edukatorów 

- Scenariusze zajęć 

 

http://www.webwewant.eu/pl/


     Grupa eTwinning “Bringing eSafety into eTwinning projects” 



     eTwinningowy kurs online Tydzień z e-safety 



     eTwinningowy kurs online Tydzień z e-safety 

 
- Zagrożenia w Internecie 

- Nadużywanie i uzależnienie 

od mediów społecznościowych 

- Ochrona prywatności 

- Własność intelektualna 

- Bezpieczeństwo komputera 



eTwinning School 



Cyberbezpieczeństwo w projektach programu Erasmus+ 
 
Projekt  Safe Internet for all 
 



Cyberbezpieczeństwo w projektach programu Erasmus+ 
 
Projekt Kamuflaż i bezpieczeństwo w świecie wirtualnym 

 

 
 



Cyberbezpieczeństwo w projektach programu Erasmus+ 
 
Projekt Kamuflaż i bezpieczeństwo w świecie wirtualnym 

 

 
 



Projekty eTwinning i Erasmusa+ 

 

a Podstawa programowa z informatyki 

 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 



www.schooleducationgateway.eu – baza kursów prowadzona przez Erasmusa+ 

 

 

http://www.schooleducationgateway.eu/


Konferencja programu Erasmus+ w Zakopanem 

Szkoła w świecie zmian i nowych technologii (maj 2018 r.) 

 

 



 

 

 

 

Dziękuję za uwagę. :) 


