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Po raz ósmy zainaugurowano projekt pn. „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze
2018”, którego celem jest m.in. upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad
bezpiecznego, rozsądnego korzystania z zasobów Internetu, mediów
społecznościowych oraz z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Hasłem
tegorocznej edycji przedsięwzięcia, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Kielcach, Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach i Allegro.pl Sp. z o.o., jest „Razem
dla lepszego Internetu”.

Aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski, specjalista Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji tłumaczy, że zagrożeń, które czyhają na młodych ludzi w sieci jest
mnóstwo. – Z przeprowadzonej przez nas wśród 6 tysięcy uczniów ankiety wynika, że
głównymi problemami są: brak świadomości konsekwencji upubliczniania swojego wizerunku,
odpowiedzialności za zamieszczane komentarze, filmiki czy zdjęcia oraz uzależnienie od
korzystania z urządzeń mobilnych. Dzięki projektowi możemy dotrzeć do szerszej grupy dzieci i
młodzieży, uczyć ich właściwego korzystania z zasobów Internetu, a zarazem uaktywnić
rodziców, aby bacznie przyglądali się temu, co ich pociechy robią w sieci, reagowali na
nietypowe zachowania – stwierdza aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski. Jak dodaje, w
Świętokrzyskiem spraw dotyczących cyberprzemocy jest niewiele . – Część incydentów nie jest
zgłaszana, dzieci boją się zareagować. Będziemy ich uczulać, żeby rozmawiali o takich
faktach z nauczycielami, wychowawcą, policjantem, bliskimi. Brak działania to brak kary dla
sprawcy. Przypominam o telefonach pomocowych, z których można korzystać np. 111 116, 0
800 100 100, stronach internetowych oferujących pomoc dla pokrzywdzonych – nadmienia
policjant.

Jednym z aspektów projektu jest konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. – W ciekawej formie propagujemy
mądre korzystanie z Internetu. Konkurs angażuje nie tylko uczniów, ale też nauczycieli i
opiekunów. Młodsi będą mieli za zadanie przygotować indywidualną pracę plastyczną na temat
„Razem dla lepszego Internetu”, a starsi plakat w formie elektronicznej będący ilustracją tego
samego hasła. Wychowankowie ze szkół ponadgimnazjalnych zaprezentują natomiast w formie
elektronicznej infografikę o Internecie w naszym regionie – przybliża Ewelina Gładki, dyrektor
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach.

Więcej informacji:
https://www.swietokrzyskie.pro/poszybuja-w-internetowej-chmurze/
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