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•FDN – od 1991 roku, kompleksowe działania na rzecz 
ochrony i pomocy dzieciom krzywdzonym 

•2003 rok – FDN przeprowadza pierwsze w Polsce 
badania zachowań dzieci korzystających z Internetu 

•2004 rok – start kampanii „Dziecko w Sieci” 
 „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” 

•Od 2005 - realizacja programu „Dziecko w Sieci” w 
ramach programu  Komisji Europejskiej „Safer 
Internet” 

Program „Dziecko w Sieci”   
Fundacji Dzieci Niczyje: 



•Diagnoza zjawiska 

•Kampanie medialne 

•Propozycje edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

•Szkolenia dla profesjonalistów i rodziców 

•Konsultacje, interwencja  
(helpline.org.pl, 800 100 100) 

•Współpraca narodowa i międzynarodowa 

 

Program „Dziecko w Sieci”   
Fundacji Dzieci Niczyje: 





Propozycje edukacyjne  

Profilaktyka 
•Uświadamianie zagrożeń czyhających w świecie 
wirtualnym 
•Propagowanie wzorów bezpiecznego korzystania z Sieci 
•Prezentacja sposobów reagowania na zagrożenia. 
 

Netykieta i edukacja medialna 
•Promocja kulturalnego i efektywnego korzystania z 
Internetu. 
 

Rozmowa 
•Przestrzeń do podzielenia się własnym doświadczeniami 





Propozycje edukacyjne  

•E-learning 
•Scenariusze zajęć lekcyjnych 

•Klasy I-III szkoły podstawowej 
•Klasy IV-VI szkoły podstawowej 
• Gimnazja 
•Szkoły ponadgimnazjalne 
 



Propozycje edukacyjne 



Zajęcia lekcyjne „Sieciaki” 

Odbiorcy: 1-3 klasa szkoły podstawowej 
Czas zajęć: 2 x 45 min. lub 1x45 min. 
Materiały : Scenariusz, kreskówki, wydruki dla 

dzieci 
 

– cz. I: „Nie podawaj swoich danych” 
– cz. II: „Zabezpiecz swój komputer”, 
– cz. III: „Mów, jeśli coś jest nie tak”. 

Propozycje edukacyjne 

I-III kl. szkoły podstawowej  



Kurs e-learning „Poznaj bezpieczny internet 

Odbiorcy: 1-3 klasa szkoły podstawowej 
Czas kursu: 2x45 min, 8 modułów 

Propozycje edukacyjne 

I-III kl. szkoły podstawowej  



Zajęcia lekcyjne „321 internet” 

Odbiorcy: 4-6 klasa szkoły podstawowej 
Czas zajęć: 2 x 45 min 
Materiały : Scenariusz, kreskówki 
 

 

Propozycje edukacyjne 

IV-VI kl. szkoły podstawowej  



1. Dobry żart??? 

5. Komputeromania 4. Moja praca 
domowa 

2. Znajomi - nieznajomi 

3. Małe zdjęcie – duży 
problem 

Kreskówki „321 internet” 

 

 

 



Kurs e-learning „Bezpieczna przygoda z internetem” 

Odbiorcy: 4-6 klasa szkoły podstawowej 
Czas kursu: 2x45 min, 8 modułów 

Propozycje edukacyjne 

IV-VI kl. szkoły podstawowej  



Zajęcia lekcyjne „Stop cyberprzemocy” 

Odbiorcy: wszystkie klasy szkół gimnazjalnych 
Czas zajęć: 2 x 45 min 
Materiały : Scenariusz, film 
 

 

Propozycje edukacyjne 

Szkoły gimnazjalne 



Kurs e-learning „Znajomi-nieznajomi”” 

Odbiorcy: 4-6 klasa szkoły podstawowej 
Czas kursu: 3x45 min, 10 modułów 

Propozycje edukacyjne 

Szkoły gimnazjalne 



W Sieci – nowa propozycja edukacyjna 
programu dla uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 









Zajęcia lekcyjne „W Sieci 

 
Cel: 

 uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia związane z 
cyberprzemocą i uwodzeniem w sieci 

 promocja pozytywnych zastosowań sieci 

 

Adresaci:  

 uczniowie klas II-III szkół gimnazjalnych  

 uczniowie klas I-II szkół ponadgimnazjalnych 

 

Czas realizacji: 

45 min lub 2x45 min. 

 

Dostępność: 

Zastawy DVD, wersja do pobrania na: www.dzieckowsieci.pl, 
www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl 

 

http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/


Więcej na: 

•www.wsieci.tv 

•www.dzieckowsieci.pl 

•www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl 

http://www.wsieci.tv/
http://www.dzieckowsieci.pl/
http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/

