
  PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 18  
       02 - 787 Warszawa ul. Koncertowa 4 

    www.ppp18.ursynow.warszawa.pl;  ppp18@eduwarszawa.pl  tel. 501 768 865; 22 259 41 62 

            

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W  INTERNECIE I 

MEDIACH ELEKTRONICZNYCH 

Zajęcia grupowe kierowane są do  uczniów, którzy  mają problem z 

nadużywaniem internetu i urządzeń ekranowych. Internet może być bezpiecznym 

miejscem edukacji, pracy i rozrywki ale jest to możliwe tylko dzięki znajomości 

zagrożeń i  stosowaniu zasad bezpieczeństwa. Rozwijanie kompetencji cyfrowych, 

szczególnie w dobie dzisiejszych czasów, związanych z intensyfikacją prowadzonych 

działań w sieci, jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania we współczesnym 

świecie. Należy jednak  pamiętać, że wkraczanie do świata internetu i urządzeń 

ekranowych powinno być wykonywane rozsądnie, bezpiecznie, w oparciu o ustalone 

zasady oraz pod  kontrolą dorosłych. Warto zwrócić uwagę na szczególną rolę 

rodziców. Ich dobre relacje z dziećmi są najważniejsze dla zapewnienia 

bezpieczeństwa  w kontakcie z technologią cyfrową. Dlatego też  bardzo ważne jest 

wskazanie rodzicom działań profilaktycznych, źródeł  informacji , które pomogą im 

uchronić  dzieci przed niebezpieczeństwem w internecie.  

ODBIORCY: 

Uczniowie  w wieku 7-12 lat którzy nadużywają urządzeń ekranowych, internetu  oraz 

ich rodziców/opiekunów.   

CELE ZAJĘĆ: 

• profilaktyka  zagrożeń online  oraz edukowanie  na temat bezpiecznego 

korzystania z nowoczesnych technologii, 

• rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą 

w sieci, 

• uświadomienie skutków  nadmiernego używania mediów elektronicznych w tym 

korzystania ze smartfona,  

• poznanie  dobrych stron zastosowania internetu i płynących z tego korzyści, 

• promowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w sieci oraz 

kształtowanie postaw empatycznych,  

• zapoznanie z kryteriami doboru gier elektronicznych z uwzględnieniem ich treści 

oraz wieku dziecka; 

• promowanie  działań i programów na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, 

• wypracowanie  zasad posługiwania się  z urządzeniami ekranowymi;  

• zachęcanie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach związanych z 

nowoczesną technologią, 

• uwrażliwienie rodziców  na problem uwodzenia dzieci w internecie. 
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MIEJSCE I CZAS WARSZTATÓW:  

 

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 

18. Planowane jest utworzenie dwóch grup  

➢ Pierwsza  grupa styczeń 2023 r. Spotkania jeden raz w tygodniu. 

➢ Druga grupa marzec 2023 - kwiecień 2023 r. Spotkania jeden raz w tygodniu.                                                        

Przewidywana liczba spotkań w każdej grupie - 5, w tym jedno spotkanie dla 

rodziców. 

 

Kandydaci zgłaszani  są przez rodziców/opiekunów i  psychologów opiekujących się 

placówkami do których uczęszczają dzieci  

 

Rekrutacja na zajęcia do pierwszej grupy trwa do końca grudnia 2022 r., do drugiej 

do 1 marca 2023 r. Kwalifikacji dokonują prowadzące zajęcia. 

 

OSOBY PROWADZĄCE:  

pedagog specjalny Beata Chmiel - Czajka  

pedagog specjalny Agnieszka Uszyńska  

 


