JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI W
SIECI

Plan szkolenia

Jak chronić dziecko przed zagrożeniami w sieci?
Internet poza tym, że jest źródłem wiedzy na każdy możliwy temat, skrywa w sobie również wiele niebezpieczeństw.
Nie zawsze jednak są one widoczne gołym okiem. Wiele z nich skrywa się pod postacią przydatnych aplikacji, inne zaś
drzemią wśród podstępnych oprogramowań, wirusów, a także innych użytkowników sieci. Dziecko, które korzysta z
internetu, nawet we własnym domu, tylko na pozór jest bezpieczne. Ryzyko krzywdy jakiej może doznać w wirtualnym
świecie, nie zniknie wraz z odłączeniem sieci lub zasilania. Kurs

ጀ poradnik Jak uchronić dziecko przed zagrożeniami w

sieci? to zbiór informacji i porad, które pomogą rodzicom i opiekunom zapewnić dzieciom możliwie jak największe
bezpieczeństwo w sieci.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ
ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?

?

***

- czym są zagrożenia w sieci i na które z nich są

- wszystkim rodzicom i opiekunom

narażone dzieci?
- czym jest i jak sobie radzić z uzależnieniem od
internetu?
- czym jest grooming?
- co to jest zachowanie autoagresywne i w jaki sposób
internet może je wywoływać u dziecka?
- w jaki sposób można zmniejszyć ryzyko podczas
korzystania z internetu przez dziecko?

- nauczycielom, wychowawcom
- psychologoim i pracownikom socjalnym

CELE SZKOLENIA

SPOSOBY
REALIZACJI
CELÓW

!
- uświadomienie rodziców i opiekunów o skali zagrożeń, jakie mogą czyhać na

samokształcenie

dzieci korzystające z internetu,

platforma Moodle,

- uświadomienie w jaki sposób można zapewnić dziecku bezpieczeństwo w

materiały szkoleniowe

wirtualnym świecie,

(pdf),
pytania kontrolne po
każdym module,
testy sprawdzające
(online)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$
Wiedza
W1 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat zagrożeń w internecie,
W2 - Posiada wiedzę na temat wpływu zagrożeń na psychikę dziecka
W3 - Posiada wiedzę o profilaktyce zagrożeń dzieci i młodzieży w internecie
W4 - Wie, gdzie udać się po pomoc w sytuacjach związanych z zagrożeniem w internecie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$
Umiejętności
U1 - Potrafi rozpoznać zagrożenia dzieci i młodzieży w internecie
U2 - Wie jak przeciwdziałać uzależnianiu dzieci od internetu
U3- Wie jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie
U4 - Rozumie rolę dorosłego w sytuacjach związanych z zagrożeniem dzieci w internecie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$
Kompetencje społeczne
KS1 - Rozumie potrzebę ciągłego śledzenia informacji o nowych zagrożeniach dzieci w internecie
KS2 - Jest świadomy negatywnych skutków zagrożeń dzieci w internecie, odczuwa potrzebę ochrony dzieci przed
zagrożeniami

INWESTUJĄC W SZKOLENIE
WARUNKI WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

OTRZYMASZ

Wiedza: bez wymagań

dostęp do platformy szkoleniowej
(indywidualne konto)

Umiejętności: podstawowa znajomość obsługi komputera i
przeglądarek internetowych

imienny dyplom i zaświadczenie o
ukończeniu kursu
możliwość zniżki na kolejne szkolenia

Szczegółowy plan szkolenia
Moduł 1 Wstęp- czym są zagrożenia w sieci i na które z nich najczęściej narażone są dzieci
1.1. Zagrożenia występujące w sieci dotyczące każdego użytkownika Internetu 1.2. Zagrożenia dotyczące dzieci i
młodzieży: ujęcie 3C 1.2.1 Niebezpieczne treści (content) 1.2.2. Niebezpieczne kontakty (contact) 1.2.3. Niebezpieczne
działania (conduct)

Moduł 2 Niebezpieczne treści
2.1. Materiały pornograficzne 2.2. Materiały promujące przemoc 2.3. Materiały promujące nietolerancję (rasizm,
ksenofobię, homofobię itp.) 2.4. Materiały promujące zachowania autodestrukcyjne (autoagresja, samobójstwa, nałogi)

Moduł 3 Niebezpieczne kontakty
3.1. Zwrócenie uwagi także na pozytywny aspekt korzystania przez dzieci w pewnym wieku z portali
społecznościowych (kontakt z rówieśnikami, poznawanie osób o podobnych zainteresowaniach), jednak przy pewnej
dozie ostrożności 3.2. Pedofilia i grooming (uwodzenie dzieci w sieci) 3.3. Werbunek do sekt

Moduł 4 Niebezpieczne działania
4.1. Cyberprzemoc czyli agresja w sieci 4.2. Seksting

Moduł 5 Uzależnienie od internetu
5.1. Czym się objawia uzależnienie od Internetu i jak je rozpoznać? 5.2. W jaki sposób sobie z nim poradzić

Moduł 6 Chronienie dziecka przed zagrożeniem w sieci
6.1.Wpływ zagrożeń występujących w sieci oraz uzależnienia od Internetu na psychikę dziecka. 6.2. Profilaktyka –
zanim wydarzy się coś złego. 6.3. Pomoc po zdarzeniu. 6.4. Programy profilaktyczne w Polsce: odniesienia do stron
fundacji oraz informatorów już istniejących w sieci

Czas trwania kursu: 30 godzin.
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

