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OOBE
� Eksterioryzacja (ang. out-of-body experience –

OBE lub OOBE, doświadczenie poza ciałem) –
wrażenie postrzegania świata spoza własnego 
ciała fizycznego. 





Ankieta online na próbie (N=400) 
13–15-latków





Powszechność – normalność 





Rodzice o Nastolatkach 3.0

� 44,6% nastolatków 
zadeklarowała, że na 
aktywne korzystanie z 
internetu przeznacza ponad 
4 godziny dziennie;

� jedynie 15,3%,dzieci 
zaznaczyło, że jest 
aktywnym użytkownikiem 
internetu dziennie od od 1 
do 2 godzin.









� wskazania dzieci – w ich domu nie ma takich 
reguł (nastolatki - 65 ,3%);

� co piąty z nich potwierdzał, że jego rodzice 
określili wytyczne w zakresie korzystania z 
sieci (nastolatki - 22,5%).







e-szkolenia.scdn.pl 



Logowanie do platformy e-learningowej



Platforma e-learningowa



Platforma e-learningowa



Platforma e-learningowa



� to program profilaktyki przemocy wobec 
dzieci, którego autorem i koordynatorem 
ogólnopolskim jest Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę

CHRONIMY DZIECI



� ochrona dzieci przed przemocą 
i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych 
oraz rówieśników

� wdrażanie w placówkach standardów ochrony 
dzieci przed przemocą

CELE PROGRAMU



Placówki, które spełniają standardy ochrony 
dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci



I. Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem.

II. Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania 
krzywdzeniu dzieci.

III. Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie 
ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom 
w sytuacjach zagrożenia.

IV. Placówka oferuje rodzicom edukację w zakresie wychowania 
dzieci bez przemocy oraz ich ochrony przed przemocą 
i wykorzystywaniem.

V. Placówka oferuje dzieciom edukację w zakresie praw dziecka oraz 
ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

VI. Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność 
prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Standardy ochrony dzieci 
w placówkach



to wewnętrzny dokument, który zawiera zasady 
zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz 
zasady postepowania w przypadku podejrzenia 
krzywdzenia dzieci.

Polityka ochrony dzieci przed 
krzywdzeniem



� Bezpieczna infrastruktura sieciowa
� Merytorycznie przygotowany personel
� Wyedukowani uczniowie
� Świadomi zagrożeń, współpracujący ze szkołą 

rodzice
� Opracowane i wdrożone procedury 

reagowania

Zasady bezpiecznego korzystania 
z Internetu



Placówka zapewnia swoim PRACOWNIKOM edukację 
w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i 

pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia



Placówka oferuje RODZICOM/OPIEKUNOM edukację 
w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz 
ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem



Placówka oferuje DZIECIOM edukację w zakresie praw 
dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i 

wykorzystywaniem



� Jednolite procedury postępowania;
� Uwrażliwienie nauczycieli, wychowawców na problematykę 

przemocy;
� Skuteczne interwencje w przypadku podejrzewania 

przemocy wobec dzieci;
� Tworzenie procedur dostosowanych do własnych potrzeb;
� Gotowe scenariusze i materiały edukacyjne do pracy 

z dziećmi i ich rodzicami dla pracowników oświatowych;
� Nauczyciel może powoływać się na ten dokument  

w rozmowach z uczniami lub ich rodzicami
� Rodzice zainteresowani certyfikowaną placówką –

skuteczniejsza ochrona dzieci – poczucie bezpieczeństwa 
rodziców.

Korzyści dla szkoły



http://www.edukacja.fdds.pl/
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Bezpłatne warsztaty wspierające 
realizację programu


