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Jak uchronić dzieci przed zagrożeniami?
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Jak uchronić dzieci przed zagrożeniami? Wpadają do biblioteki 
z pytaniem: „Proszę 
pani, mogę na kom-
puter?”. Czego szu-

kają, co robią w sieci, czy na pewno 
są tam bezpieczne? Czy mają świado-
mość wpływu internetu na ich zacho-
wania, zdrowie, a w ekstremalnych 
przypadkach nawet na życie? Czy są 
w jakiś sposób uzależnione od inter-
netu? Jakie są ich kompetencje w ob-
cowaniu z tym medium? I wreszcie, 
czy nauczyciele bibliotekarze wiedzą 
już wszystko na ten temat? Od daw-
na prowadzone są liczne badania 
zachowań „cyfrowych tubylców”  
w internecie, które warto śledzić, dla-
tego chciałabym wskazać kilka doku-
mentów, które z pewnością pomogą 
uzupełnić wiedzę na ten temat.

EU Kids Online, czyli co 
robią dzieci w sieci?
Bardzo ciekawym materiałem jest 
Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia 
i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy 
raport z badań EU Kids Online przepro-
wadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 
lat i ich rodziców�, opracowany przez 
Lucynę Kirwil ze Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Celem projektu EU Kids Online było 
poszerzenie wiedzy o doświadcze-
niach i zwyczajach dzieci i rodziców 
z 25 krajów Unii Europejskiej w za-

�  L. Kirwil: Polskie dzieci w Internecie. Zagro-
żenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy 
raport z badań EU Kids Online II przeprowa-
dzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich 
rodziców. Warszawa: SWPS, 20�� – EU Kids 
Online – PL [online]. [dostęp 8.03.20�3]. 
Dostępny w internecie: swps.pl/images/
stories/zdjecia/eukidsonline/l_kirwil_ra-
port_polska_eukidsonline_v3.pdf.

kresie ryzykownego i bezpiecznego 
korzystania z internetu i nowych 
technologii w sieci. Z badań prze-
prowadzonych w ramach projektu 
wynika, że dzieci zaczynają korzy-
stać z internetu w coraz młodszym 
wieku – pierwszy kontakt z tym me-
dium ma miejsce między 7. a ��. ro-
kiem życia. W Polsce przeciętny wiek 
pierwszego logowania do sieci to już 
9 lat. Polskie dzieci częściej łączą się 
z internetem poza możliwościami 
kontroli rodzicielskiej – 52% korzysta 
z komputera osobistego tylko do wła-
snej dyspozycji, zaś w Europie w ten 
sposób łączy się średnio 35% dzieci. 
Większość polskich dzieci (90,5%) ko-
rzysta z internetu w domu, podczas 
gdy średnia w Europie wynosi 85%. 
Większość polskich dzieci (63%) ma 
dostęp do sieci tylko w swoim po-
koju. Ich europejscy koledzy częściej 
łączą się z internetem we wspólnym 
pokoju dziennym albo dzielonym  
z innymi domownikami (we wła-
snym pokoju czy sypialni 49%). Dzie-
ci łączą się także z internetem w do-
mach kolegów (52% w Polsce i 53%  
w Europie), ale w Polsce kontro-
la rodziców i wgląd w to, co robią  
w sieci młodzi ludzie, są niewielkie, 
ponieważ również u znajomych to 
połączenie odbywa się zwykle z wła-
snego pokoju dzieci. Przyzwolenie 
rodziców na takie swobodne, bez 
jakiegokolwiek nadzoru korzystanie 
przez dzieci z internetu niesie ze sobą 
ryzyko częstszego wystąpienia róż-
nego rodzaju zagrożeń. Dwie trzecie 
polskich dzieci łączy się z interne-
tem w szkole, ale z badań wynika, że 
uczniowie korzystają raczej z porad 

nauczycieli o technologiach, opro-
gramowaniu i ich wykorzystywaniu 
niż ze wsparcia w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z internetu.

Badanie uwzględniało także kom-
petencje dzieci i młodzieży w inter-
necie. Uzyskane wyniki potwierdza-
ją, że kompetencje te zwiększają się 
wraz z wiekiem, ale wciąż bardzo 
duży odsetek (od ponad jednej trze-
ciej do dwóch trzecich) stanowią 
dzieci, które nie nabyły umiejętności 
niezbędnych do bezpiecznego korzy-
stania z internetu. Potrzebują więc 
pomocy bardziej doświadczonych 
rówieśników lub osób starszych i są 
najbardziej narażone na ryzyko roz-
maitych zagrożeń w internecie. Mają 
poczucie, że mogą się w nim swobod-
nie poruszać, ale nie posiadają umie-
jętności i narzędzi gwarantujących 
im właściwe bezpieczeństwo.

W badaniu zwrócono też uwagę 
na problem uzależnienia od inter-
netu. Wybrano pięć symptomów 
uzależnienia od internetu, kierując 
się tym, na ile wskazują one na za-
grożenie dla zdrowia fizycznego, 
nauki, zainteresowań, funkcjonowa-
nia społecznego i zagrożenie wystą-
pienia konfliktów w rodzinie oraz 
trudności w ograniczeniu lub li-
kwidacji uzależniającej aktywności.  
W próbie 805 polskich dzieci w wie-
ku od �� do �6 lat wszystkie wymie-
nione symptomy uzależnienia od in-
ternetu w ostatnim roku stwierdziło 
u siebie tylko 9%. Wyniki pokazują 
jednak, że połowa badanej próby 
może mieć problem z uzależnieniem 
tego typu. U wielu z nich wystąpiły 
już pojedyncze symptomy, więc ich 

Czy dzieci i młodzież  
są bezpieczne w sieci? 
Przegląd najnowszych badań

Badania najmłodszych użytkowników sieci przynoszą niepokojące wyniki. Blisko dwie trzecie 
dzieci nie nabyło umiejętności niezbędnych do bezpiecznego korzystania z internetu.

Bożena BORYCZKA

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
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nasilenie może spowodować nara-
stanie uzależnienia od internetu. 
Warto jednak podkreślić, że Polska 
należy do grupy krajów, w których 
odnotowano najmniej poważnie 
uzależnionych od internetu nasto-
latków w wieku ��-�6 lat. 

W badaniu pytano także o na-
stępujące zagrożenia internetowe: 
kontakt z treściami związanymi  
z seksem, bycie obiektem agresji 
(cyberbullying), otrzymywanie wia-
domości o treści z podtekstem sek-
sualnym, nawiązywanie kontaktów 
online z osobami nieznanymi oso-
biście, spotkania z osobami pozna-
nymi w sieci, kontakt z potencjalnie 
szkodliwymi treściami wytworzo-
nymi przez użytkowników interne-
tu i doznanie wykorzystania infor-
macji osobistych przez innych.

W Polsce odsetek dzieci, które do-
świadczają jednego lub więcej z tych 
zagrożeń, jest znaczny i wynosi 4�%. 
Zagrożeniem najczęściej wymienia-
nym jest kontaktowanie się w sieci  
z nieznajomymi – osobami wcześniej 
niepoznanymi osobiście, kontakt ze 
stronami potencjalnie zagrażającymi 
oraz otrzymanie materiałów o treści 
potencjalnie zagrażającej rozwojowi 
społecznemu dzieci (tematyka: nie-
nawiść, samobójstwo, samouszko-
dzenia, anoreksja, narkotyki).

Odsetek polskich dzieci, które do-
świadczają jednego lub więcej zagro-
żeń dotyczących systemu wartości 
poprzez kontakt ze specyficznymi 
treściami w internecie, jest nieco wyż-
szy niż przeciętne dane dla Europy 
– napotkało je 22% badanych w wie- 
ku ��-�6 lat, czyli co piąte dziecko  
w okresie intensywnego kształtowa-
nia się wartości. Zauważono także, 
że doświadczanie ryzyka napotka-
nia zagrożeń w internecie narasta  
z wiekiem i stażem w korzystaniu  
z internetu. Im dłużej dzieci korzy-
stają z tego medium, tym więcej 
mają negatywnych doświadczeń, 
mimo rosnącej kompetencji w jego 
używaniu. Niepokojące jest jednak, 
iż wśród dzieci napotykających za-
grożenia jest wiele najmłodszych, 
które nie potrafią jeszcze radzić so-
bie z internetowymi niebezpieczeń-
stwami.

Dzieci i młodzież często mają tak-
że błędne odczucie, że w wielkiej 
sieci, jaką jest internet, są anonimo-
we. Wielokrotnie podejmują próby 
eksperymentowania z tożsamością 
– podając się za kogoś innego w por-
talach społecznościowych, komuni-
katorach, grach online czy też w wy-
syłanych e-mailach. Upraszczając, 
można powiedzieć, że młodzi ludzie 
eksperymentujący z tożsamością są 
bardziej narażeni na cyberagresję, 
a jednocześnie częściej stają się też 
sprawcami potencjalnego zagroże-
nia dla innych użytkowników sieci.

W projekcie poświęcono dużo uwa-
gi rodzicielskim sposobom ochrony 
dzieci przed zagrożeniami interne-
towymi. Wyniki badań wskazują, że 
około 93% rodziców stosuje bierny 
sposób ochrony, polegający na prze-
bywaniu w pobliżu dziecka, gdy jest 
ono online. Wielu rodziców stosuje 
także aktywną ochronę, czyli podej-
muje wspólne aktywności online (wg 
dzieci jest to 88% rodziców). 

Rodzice stosują także inne sposo-
by – ograniczają czas przebywania  
w internecie i przeglądają aktywności 
dziecka online, z czego nie wszystkie 
dzieci zdają sobie sprawę. Najrza-
dziej wykorzystywana jest przez ro-
dziców kontrola z wykorzystaniem 
technologii, czyli stosowanie specjal-
nego oprogramowania filtrującego 
lub blokad. Rodzicielska kontrola 
ma duże znaczenie i w przypadku 
zamieszczania przez dzieci materia-
łów w sieci może zmniejszyć ryzyko 
o �8%, w sytuacji korzystania przez 
dzieci z komunikatorów interneto-
wych to ryzyko zmniejsza się o �5%, 
zaś podczas ściągania przez dzieci 
filmów lub muzyki to ryzyko staje 
się mniejsze o �3%. Wydaje się, że naj-
skuteczniejsze sposoby zapewniania 
dziecku bezpieczeństwa w internecie 
stosowane przez rodziców to jednak 
wspólne aktywności w internecie  
(o �3% mniejsze ryzyko) oraz rozmo-
wy z dzieckiem na temat tego, co robi 
w sieci (o �0% mniejsze ryzyko).

Podsumowując ten skrót raportu, 
można powiedzieć, że wśród bada-
nych polskich dzieci w wieku od  
9 do �6 lat co czwarte dziecko kon-
taktuje się z nieznajomymi online, 

prawie co siódme dziecko widziało 
materiały związane z seksem, co 
dziesiąte dziecko podczas pobytu  
w sieci przeżywało negatywne emo-
cje, prawie co dwunaste dziecko 
spotkało się osobiście z wirtualnym 
znajomym, a co siedemnaste dziec-
ko było napastowane w interne-
cie. Oprócz tego prawie co czwarte 
dziecko w wieku ��-�6 lat miało  
w internecie kontakt z treściami, któ-
re mogą być szkodliwe dla kształtu-
jącego się systemu wartości, a prawie 
co siódme dziecko w wieku ��-�6 lat 
otrzymało w internecie wiadomości 
o podtekście seksualnym.

Wiele dzieci zadeklarowało, że  
w sytuacji problemów z internetem 
uzyskuje wsparcie z dwu źródeł – od 
rodziców i od nauczycieli. Jednak 
wsparcie rodziców jest skuteczniej-
sze jako czynnik redukujący prawdo-
podobieństwo zetknięcia się z zagro-
żeniami online i pomoc w radzeniu 
sobie z trudną sytuacją emocjonalną, 
która powstała po doświadczeniu za-
grożenia. Wsparcie od nauczycieli ma 
bezpośrednie znaczenie tylko w na-
bywaniu kompetencji internetowej. 

„Wciągnięty w sieć”  
czy „zabijanie czasu”?
Warto zapoznać się także z wynikami 
międzynarodowego projektu badaw-
czego EU-NET-ADB, dotyczącego zja-
wiska zachowań uzależnieniowych 
od internetu wśród młodzieży eu-
ropejskiej (�5-�6 lat). Celem projektu 
było określenie skali problemu nad-
używania internetu przez europejską 
młodzież oraz wskazanie czynników 
powodujących takie zachowania. Ba-
danie zostało przeprowadzone od 
czerwca 20�� r. do czerwca 20�2 r. 
wśród młodzieży w wieku �4-�7 lat 
w siedmiu krajach europejskich, tak-
że w naszym kraju. Wzięło w nim 
udział �3,3 tys. osób w wieku �4-�7 
lat; w Polsce – 2045 uczniów III klas 
gimnazjum. Realizatorem projektu 
było konsorcjum złożone zarówno  
z ośrodków akademickich, jak i or-
ganizacji pozarządowych, zaś koor-
dynatorem polskiej części badań była 
Fundacja Dzieci Niczyje2. 

2  Skrócony raport w języku polskim: EU 
NET ADB – Badanie nadużywania internetu 
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Z badania wynika, że �3,3% pol-
skich nastolatków dysfunkcyjnie 
używa internetu; �,3% z nich prze-
jawia objawy nadużywania (utrata 
kontroli nad korzystaniem z interne-
tu, która może prowadzić do izolacji 
oraz zaniedbywania różnych form 
aktywności społecznej, nauki, aktyw-
nego wypoczynku, higieny osobistej 
oraz zdrowia), a �2% jest nadużywa-
niem zagrożona. Polska znalazła się 
na trzecim miejscu (za Hiszpanią  
i Rumunią) pod względem odsetka 
nastolatków korzystających z inter-
netu w sposób dysfunkcyjny. 

Polskie nastolatki bardzo często 
podejmują ryzykowne zachowania 
w sieci. 68,6% z nich kontaktuje się 
w internecie z osobami, których nie 
zna osobiście, i aż 30,8% zdecydowa-
ło się na spotkanie z osobą poznaną 
w sieci. Z różnego rodzaju materia-
łami pornograficznymi zetknęło się 
67,3% badanych i niemal połowa 
przyznała, że doświadczenie to było 
dla nich niepokojące lub nieprzy-
jemne, przy czym kontakt ten miało 
więcej chłopców niż dziewcząt. Na 
cyberprzemoc bardziej narażone są 
dziewczynki niż chłopcy. Ogólnie 
przemocy doświadczyło 2�,5% pol-
skich nastolatków. 

W trakcie badania analizowano 
też aktywność online nastolatków, 
biorąc pod uwagę portale społecz-
nościowe, hazard i gry. Wyniki 
wskazały, że 90% uczniów ma kon-
to przynajmniej na jednym portalu 
społecznościowym i około jedna 
trzecia z nich spędza na tego typu 
portalach przynajmniej dwie godzi-
ny codziennie. Hazard w sieci upra-
wia 6,3% (5,9% dla próby europej-
skiej), a 9,7% (�0,6% w Europie) robi 
to poza nią. Z gier online korzysta 
62,8% polskich nastolatków.

Autorzy badania wyróżnili tak-
że cztery typy osób korzystających  
z internetu. Pierwszy typ – „wcią-
gnięty w sieć” – to osoba nadmier-
nie korzystająca z internetu i za-
niedbująca ważne obszary życia 
codziennego. Drugi typ – „wszystko 

przez młodzież w Polsce i Europie [online]. 
[dostęp 9.03.20�3]. Dostępny w internecie: 
programbadawczy.fdn.pl/sites/default/fi-
les/EU-NET-ADB_raport_PL.pdf.

naraz” – równoważy codzienne za-
jęcia z intensywnym korzystaniem  
z internetu. Trzeci typ – „pełny 
krąg” – to osoba, u której po okresie 
nadużywania internetu następuje 
autokorekta (zatoczenie „kręgu”) na 
skutek przesytu, nowych motywacji 
lub uświadomienia sobie negatyw-
nych skutków nadużywania inter-
netu. Ostatni typ to „zabijanie cza-
su”. Dla przedstawiciela tej grupy 
świat pozainternetowy jest nudny,  
a korzystanie z internetu stanowi 
mechaniczną reakcją na nudę.

Aktywnie, twórczo  
i bezpiecznie?
W połowie grudnia 20�2 r.ukazał się 
raport z badań nad kompetencjami 
medialnymi i informacyjnymi Dzie-
ci sieci� – wynik projektu Obserwa-
torium Kultury w Gdańsku, zreali-
zowanego w 20�2 r. przez Instytut 
Kultury Miejskiej i współfinanso-
wanego przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Bada-
nia miały odpowiedzieć na pytania: 
Czy młodzi posiadają umiejętności 
niezbędne do aktywnego, twórczego  
i bezpiecznego korzystania z inter-
netu? Czy szkoła wspiera ich w od- 
krywaniu nowych mediów i tech-
nologii? Opracowano model kompe-
tencji związanych z posługiwaniem 
się internetem przez dzieci w wieku 
od 9 do �3 lat, w którym znalazły się 
m.in. takie standardy, jak partycypa-
cja w społecznościach internetowych 
oraz bezpieczeństwo i prywatność. 
Prawie połowa badanych nie widzi 
zagrożenia związanego z ujawnia-
niem własnego imienia i nazwiska  
i nie wynika to z ich wieku. Takiej 
odpowiedzi udzielili zarówno �0-, 
jak i �3-latkowie. Większość dzieci 
ma świadomość konieczności dobo-
ru silnych haseł, ale jednocześnie nie 
wiedzą, czym są pliki cookies, jaką 
pełnią rolę w śledzeniu zachowania 
użytkownika w sieci. Nie znają też 
sposobów ich kontrolowania lub 
usunięcia. Może to być równoznacz-

3  Treść raportu jest dostępna na licencji Cre-
ative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Pol-
ska (CC BY 3.0 PL): Dzieci Sieci. Kompetencje 
komunikacyjne najmłodszych [online]. [dostęp 
9.03.20�3]. Dostępny w internecie: dzieci-
sieci.pl/raport_IKM_dzieci_sieci.pdf.

ne z tym, że dzieci nie zdają sobie 
sprawy, że prywatność może być 
naruszana przez strony internetowe 
i serwisy gromadzące informacje na 
ich temat. Z badań wynika także, 
że młodzi użytkownicy internetu 
wielokrotnie mają okazję spotkać się  
z agresją i nękaniem ze strony innych 
dzieci. W symulowanej sytuacji za-
grożenia (nękanie obraźliwymi wia-
domościami poprzez komunikator) 
większość uczestników deklarowała 
bardzo odpowiedzialne zachowanie 
– wybierano ignorowanie wiadomo-
ści i nieczytanie ich, zablokowanie 
nadawcy i nieprzejmowanie się groź-
bami, kontakt z rodzicami nadawcy, 
zgłoszenie sprawy nauczycielowi, 
zgłoszenie sprawy policji. Jednak 
tylko �� osób udzieliło odpowiedzi, 
że należy skopiować z archiwum 
komunikatora przychodzące wiado-
mości i zapisać je w oddzielnym pli-
ku (powinni przy tym zadbać, aby 
widoczny był nick nadawcy wiado-
mości oraz data). Autorzy projek-
tu uważają, że kompetencje dzieci  
w internecie wymagają doskonale-
nia, a istotną w tym rolę powinien 
odegrać system edukacji, podejmując 
działania nakierowane na wykształ-
cenie u dzieci umiejętności krytycz-
nej analizy informacji znajdujących 
się w sieci, świadomości zagrożeń 
prywatności, jakie niesie ze sobą in-
ternet, jak również bardziej aktyw-
nych form uczestnictwa w różnych 
społecznościach internetowych. 

Biorąc pod uwagę coraz młodszy 
wiek dzieci korzystających z inter-
netu, a także fakt, że dzieci mają do-
stęp do internetu za pośrednictwem 
urządzeń przenośnych, należy zda-
wać sobie sprawę z tego, że uświa-
damianie niebezpieczeństw, wska-
zywanie miejsc, w których dzieci 
są najbardziej narażone, również 
opracowywanie i wdrażanie róż-
nych sposobów przeciwdziałania 
to podstawowe zagadnienia pro-
filaktycznych programów eduka-
cyjnych zarówno dla dzieci, jak  
i rodziców, nauczycieli (w tym na-
uczycieli bibliotekarzy).  

Bożena BORYCZKA
Warszawa, Ośrodek Edukacji Informatycz-

nej i Zastosowań Komputerów
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Ostatnio często powraca się 
do tematu prawa autor-
skiego. Czasem podnoszą 
się głosy, które walczą 

o większą swobodę w korzystaniu  
z dóbr kultury – pod koniec 20�2 r. 
głośno było np. o kampanii społecznej 
Fundacji Nowoczesna Polska zatytuło-
wanej „Prawo Kultury”, „której celem 
było poszerzenie świadomości praw 
i wolności, jakie daje użytkownikom 
kultury obowiązująca w Polsce Usta-
wa o prawie autorskim”�. Ideę kampa-
nii bardziej szczegółowo przedstawia-
ją jej trzy hasła: Mam prawo kopiować 
książki. Mam prawo ściągać filmy. 
Mam prawo dzielić się muzyką. 

Niestety, częściej słychać tych, któ-
rzy narzekają na słabą znajomość za-
pisów prawa autorskiego oraz chęci 
ich przestrzegania. Oba stanowiska 
związane są z narastającymi proble-
mami związanymi z przestrzeganiem 
prawa, które nie nadąża za szybko 
zmieniającą się rzeczywistością i któ-
re wyjątkowo trudno interpretować, 
czasem nawet samym prawnikom. 

Główną zmianą rodzącą problemy 
jest pojawienie się nowych techno-
logii i powiązanych z nimi nowych 
mediów – internetu, a przede wszyst-
kich jego części nazywanej Web 2.0. 
To właśnie sieć „drugiej generacji” 
umożliwiła prawie każdemu użyt-
kownikowi zostanie twórcą, który 
może w prosty sposób, bez wysiłku 
rozpowszechniać własne dzieła na 
całym świecie. 

Niestety, tworząc własne materiały, 
często korzysta się z cudzych, nieko-

�  Kampania społeczna „Prawo Kultury” [onli-
ne]. [dostęp 9.03.20�3]. Dostępny w interne-
cie: prawokultury.pl/newsy/kampania-spo-
leczna-prawo-kultury.

niecznie wiedząc jak lub nie dbając  
o to, by robić to zgodnie z prawem. 
Najważniejsze, żeby zdawać sobie 
sprawę z faktu, iż tworzenie nowego 
utworu opartego na pracach innych 
i późniejsze publikowanie go powin-
no być poprzedzone staranną anali-
zą możliwości, jakie daje korzystanie  
z wyjątków prawa autorskiego. 

Sprawa nie jest łatwa. Należy mieć 
świadomość, że wspomniane wyjątki 
istnieją, wiedzieć, w jakim przypad-
ku mogą być zastosowane, i potrafić 
umiejętnie je zastosować.

Niektórzy zapytają: po co i kiedy 
można skorzystać z cudzych utwo-
rów, tworząc swoje? Przykłady można 
mnożyć, ale w artykule zostanie przy-
toczonych tylko kilka: autor wpro-
wadza w blogu wpis zawierający re-
cenzję książki i chce pokazać okładkę 
lub zacytować fragmenty; tworzy film 
do opublikowania w serwisie YouTu-
be, do którego chce dodać muzykę  
w tle; przygotowuje sieciowy album 
fotografii o miejscu, w którym jeszcze 
nie był, ale chce je pokazać na zdję-
ciach itd. Są wprawdzie przypadki, 
gdy można tworzyć swój utwór bez 
wspomagania się cudzą twórczością, 
ale niestety często nie jest to możliwe. 
Należy się więc do tego odpowied-
nio przygotować – dowiedzieć się, co  
i kiedy wolno publikować, jakimi za-
sadami powinno się kierować. Oto 
kilka wskazówek, które mogą się 
przydać w sytuacji, gdy użytkownik 
planuje opublikować utwór czerpiący 
z prac innych twórców.

Na początek trzeba odpowiedzieć 
sobie na pytanie, w jaki sposób będzie 
użyty materiał innego autora. Trzeba 
też zdobyć o nim niezbędne informa-
cje. Wszystko po to, żeby dowiedzieć 

się, czy i z jakiego wyjątku prawa au-
torskiego można skorzystać przy pu-
blikacji tego materiału.

Na szczęście jest do dyspozycji kil-
ka możliwości:
–  dozwolony użytek publiczny (np. 

prawo cytatu);
–  twórczość, do której wygasły autor-

skie prawa majątkowe (np. znajdują-
ca się w domenie publicznej);

–  utwory objęte licencjami Creative 
Commons lub podobnymi umożli-
wiającymi nieodpłatne korzystanie2.

Dozwolony użytek publiczny
Co to w ogóle jest dozwolony użytek 
publiczny? Obejmuje on m.in. prawo 
przedruku, prawo cytatu oraz specjal-
ne uprawnienia bibliotek, archiwów  
i szkół. W pewnych przypadkach do-
zwolony użytek publiczny pozbawia 
twórców (lub właścicieli praw mająt-
kowych) prawa do decydowania o spo-
sobie wykorzystania utworu, a często 
także prawa do wynagrodzenia z tego 
tytułu. Dozwolony użytek publiczny 
jest wyjątkiem chroniącym fundamen-
talne prawa (w szczególności swobodę 
wypowiedzi, prawo do informacji) 
oraz interes publiczny (np. edukację, 
naukę i kulturę). Wprowadzono go po 
to, by każdy mógł korzystać z chro-
nionych utworów, by naukowcy mogli 
swobodnie rozwijać badania, by był 
możliwy swobodny przepływ infor-
macji, by każdy mógł się uczyć, korzy-
stając z dzieł innych ludzi.

Prawo cytatu
Przy publikowaniu utworów wła-
snych czerpiących z dzieł innych 
można skorzystać z dozwolonego 
użytku, wybierając prawo cytatu. 
Ale należy uważać na ogranicze-
nia z tym związane. Można cytować 
fragmenty tylko tych utworów, któ-
re zostały rozpowszechnione (także 
tych opublikowanych w internecie). 
Powinno to być jednak uzasadnione 
wyjaśnieniem lub analizą krytyczną 
(wyrażenie własnego zdania na przy-
kładzie fragmentu jakiegoś utworu), 
prawami gatunku (np. wykorzystanie 

2  K. Grodecka, K. Śliwowski: Przewodnik po 
otwartych zasobach edukacyjnych. Koalicja 
Otwartej Edukacji, 20�2 [online]. [dostęp 
9.03.20�3]. Dostępny w internecie: koed.
org.pl/wp-content/uploads/20�2/03/OZE_
przewodnik_v4.pdf.

Prawa 
(nie tylko) autorskie

Tworzenie nowego utworu opartego na pracach innych i później-
sze publikowanie go powinno być poprzedzone staranną analizą 
możliwości, jakie otwiera przed nauczycielami bibliotekarzami ko-
rzystanie z wyjątków prawa autorskiego.

Dorota JANCZAK
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fragmentu utworu przy tworzeniu 
karykatury czy parodii), nauczaniem 
(fragmenty utworów umieszczone  
w – darmowej – gazetce szkolnej). Do-
datkowo, cytowane urywki powinny 
mieć związek z własną twórczością 
cytującego i być uzasadnione przez 
konkretny cel, który ma zostać osią-
gnięty; powinny tworzyć samoistną 
całość z resztą dzieła. To znaczy, że 
dzieło zawierające cytaty twórczo-
ści innych autorów powinno być sa-
modzielnym utworem, który nie jest 
tylko zlepkiem cytatów. Opublikowa-
nie całego cudzego tekstu z własnym 
bardzo krótkim podsumowaniem nie 
mieści się już w ramach dozwolonego 
cytatu. 

Ale cytowanie to niejedyny sposób 
korzystania z cudzych dzieł w utwo-
rach, które są przeznaczone do rozpo-
wszechniania. Jest jeszcze możliwość 
skorzystania z materiałów należących 
do domeny publicznej.

Domena publiczna
Domena publiczna3 jest to zbiór dzieł, 
które nie są chronione prawnie. Znaj-
dują się tu utwory:
–  których ochrona wygasła;
–  które nigdy nie były chronione;
–  które zostały przekazane do dome-

ny publicznej przez twórcę (lub wła-
ściciela praw).

Autorskie prawa majątkowe wyga-
sają po 70 latach. Tu ważne jest, od 
kiedy te 70 lat może być liczone. Może 
to być data śmierci autora (lub ostat-
niego współautora), data publikacji 
dzieła, jeśli autor jest nieznany, cza-
sem data pierwszego rozpowszech-
nienia, jeśli prawa do utworu ma np. 
spadkobierca, a jeśli utwór nie został 
rozpowszechniony, a prawa do utwo-
ru przysługują innej osobie niż autor 
(np. wydawcy), będzie to data jego po-
wstania.

Niekiedy dzieje się tak, że dzieło 
nigdy nie było chronione. Wydaje się 

3  Uwaga: „W polskim systemie prawnym nie 
ma definicji public domain. Nie oznacza to, że 
w polskiej kulturze korzystanie z zasobów 
będących własnością publiczną jest niemoż-
liwe. Pojęcie to nie jest zakorzenione ani 
powszechnie stosowane. Niemniej jednak 
istnieje wiele inicjatyw i projektów, które 
opierają się na twórczości, do której wygasły 
autorskie prawa majątkowe, czyli będących 
w domenie publicznej”.

to dziwne, a jednak wszystkie zdjęcia 
opublikowane przed r. �994, które nie 
mają uwidocznionego wyraźnie za-
strzeżenia prawa autorskiego, nie są 
tym prawem chronione. Wynika to  
z tego, że poprzednia Ustawa o pra-
wie autorskim – sprzed �994 r. – nie 
chroniła takich zdjęć, bo nie uwa-
żano ich wykonania za działalność 
twórczą. Można więc z takich zdjęć 
swobodnie korzystać, ale trzeba mieć 
pewność, że nigdy nie były chronio-
ne prawem autorskim – brak zastrze-
żenia na np. reprodukcjach oryginal-
nych fotografii nie zawsze oznacza, 
że autor takiego zastrzeżenia nie 
uczynił.

W przypadku chęci sprawdzenia, 
czy dany utwór należy do domeny 
publicznej, warto skorzystać z udo-
stępnianego przez Koalicję Otwartej 
Edukacji kalkulatora domeny pu-
blicznej4 , który jest dostosowany do 
zasad polskiego prawa autorskiego. 
Kalkulator działa na zasadzie testu  
i pozwala w szybki sposób ustalić 
status prawny danego dzieła, a tym 
samym sprawdzić, czy można je wy-
korzystać, czy nie.

Licencje Creative Commons
Kolejny wyjątek związany jest z licen-
cjami umożliwiającymi nieodpłatne 
korzystanie z utworów, które są nimi 
oznaczone. Przykładem są licencje 
Creative Commons, które zostały 
opracowane przez międzynarodową 
organizację o tej samej nazwie. Są to 
wzorce przeznaczone do stosowania 
przez wszystkich, którzy chcieliby roz-
powszechniać swoje utwory literackie, 
muzyczne, audiowizualne lub inne 
(poza oprogramowaniem, tu są licen-
cje GNU). Wszystkie oferowane przez 
Creative Commons licencje i narzędzia 
są darmowe. Wśród licencji CC do dys-
pozycji jest sześć możliwości:
•  „Uznanie autorstwa 3.0 Polska” 

– Licencja ta pozwala na kopiowa-
nie, zmienianie, rozprowadzanie, 
przedstawianie i wykonywanie 
utworu jedynie pod warunkiem 
oznaczenia autorstwa. Jest to licen-
cja gwarantująca licencjobiorcy naj-
więcej swobody.

•  „Uznanie autorstwa – na tych sa-

4  Domena publiczna [online]. [dostęp 9.03.20�3]. 
Dostępny w internecie: domena.koed.org.pl.

mych warunkach” – Licencja ta po-
zwala na kopiowanie, zmienianie, 
rozprowadzanie, przedstawianie 
i wykonywanie utworu tak długo, 
jak tylko na utwory zależne będzie 
udzielana taka sama licencja. Jest to 
licencja używana przez Wikipedię  
i jej siostrzane projekty.

•  „Uznanie autorstwa – na warun-
kach niekomercyjnych” – Licencja 
ta pozwala na kopiowanie, zmienia-
nie, remiksowanie, rozprowadza-
nie, przedstawienie i wykonywanie 
utworu jedynie w celach niekomer-
cyjnych. Warunek ten nie obejmuje 
jednak utworów zależnych (mogą 
zostać objęte inną licencją).

•  „Uznanie autorstwa – na warun-
kach niekomercyjnych – na tych 
samych warunkach”. Licencja ta po-
zwala innym remiksować, zmieniać 
i tworzyć w oparciu o twórczość do 
celów niekomercyjnych, pod wa-
runkiem że uznają autorstwo.

•  „Uznanie autorstwa – na warunkach 
niekomercyjnych – bez utworów 
zależnych”. Licencja ta zezwala na 
rozpowszechnianie, przedstawianie 
i wykonywanie utworu zarówno 
w celach komercyjnych, jak i nieko-
mercyjnych, pod warunkiem zacho-
wania go w oryginalnej postaci (nie-
tworzenia utworów zależnych).

•  „Uznanie autorstwa – użycie nieko-
mercyjne – bez utworów zależnych 
3.0 Polska”. Licencja zezwala na 
rozpowszechnianie, przedstawia-
nie i wykonywanie utworu jedy-
nie w celach niekomercyjnych oraz 
pod warunkiem zachowania go  
w oryginalnej postaci (nietworzenia 
utworów zależnych). Jest to najbar-
dziej restrykcyjna z licencji.

Warto tu zwrócić uwagę na to, że 
tylko dwie – opisane tu jako pierw-
sze – licencje CC są tzw. licencjami 
wolnymi. Udostępnienie twórczości 
na wolnych licencjach oznacza, że 
każdy ma prawo ją wykorzystywać, 
poprawiać, dostosowywać, powielać, 
rozprowadzać za darmo lub za opłatą 
oraz upowszechniać swoje udoskona-
lenia, aby mogła z nich korzystać cała 
społeczność.

Aby łatwiej było znaleźć materiały, 
które są udostępniane na licencjach 
Creative Commons, na stronie orga-
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nizacji umieszczono wyszukiwarkę 
takich treści: search.creativecom-
mons.org.

Wydawałoby się, że to są już 
wszystkie niezbędne informa-
cje przygotowujące do stworzenia 
utworu, który ma być opublikowa-
ny. Trzeba jednak pamiętać, że nawet 
przy rozpowszechnianiu utworów, 
które są w stu procentach własnym 
dziełem autora, należy przeanali-
zować je jeszcze pod innym kątem 
niż prawa autorskie. Przy publikacji 
niektórych utworów, np. zdjęć, trze-
ba pamiętać o prawach pokrewnych 
do praw autorskich, np. o prawie do 
ochrony wizerunku.

Prawo do ochrony wizerunku
Przy rozpowszechnianiu fotografii 
własnego autorstwa trzeba pamiętać 
o ochronie wizerunku osób, które się 
na nich znajdują. Wizerunek określo-
nej osoby jest dobrem osobistym i z tej 
racji podlega ochronie na podstawie 
art. 23 i 24. KC. Chcąc rozpowszech-
niać wizerunek jakiejś osoby, należy 
uzyskać jej zezwolenie, chyba że za-
płaci się jej za pozowanie. Jeśli chodzi 
o dzieci i nieletnią młodzież (ich wi-
zerunek podlega szczególnej ochro-
nie), zgodę taką wyrażają rodzice lub 
opiekunowie prawni.

Nie wymaga zezwolenia rozpo-
wszechnianie wizerunku osoby po-
wszechnie znanej, jeżeli wizerunek 
wykonano w związku z pełnieniem 
przez nią funkcji publicznych, spo-
łecznych i zawodowych. Nie wymaga 
także zezwolenia rozpowszechnianie 
wizerunku osoby, jeżeli wizerunek 
ten stanowi jedynie szczegół całości, 
takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza.

W praktyce oznacza to, że np. na 
klasowej stronie internetowej można 
umieszczać zdjęcia z wycieczek czy 
uroczystości szkolnych zarówno te, 
na których pojawią się nauczyciele, 
uczniowie, jak i przedstawiające gości 
pełniących funkcje publiczne (oczy-
wiście postępując zgodnie ze wskaza-
niami tu wymienianymi).

Można także fotografując np. park, 
sfotografować ludzi odpoczywających 
na ławce czy spacerujących alejkami. 
Jednak w przypadku osób, które nie 

są powszechnie znane, niedopusz-
czalne jest takie wykadrowanie krajo-
brazu czy zgromadzenia, że zostanie 
naruszone ich prawo do prywatności.

Publikowanie zdjęć obiektów
Przy publikowaniu np. zdjęć z wy-
cieczek może pojawić się kolejny 
problem – zezwolenia na fotografo-
wanie różnorodnych obiektów, rozu-
mianych przez prawo autorskie jako 
utwory. Prawo autorskie zezwala na 
rozpowszechnianie utworów wysta-
wionych na stałe na ogólnie dostęp-
nych drogach, ulicach placach lub w 
ogrodach, jednak nie do tego samego 
użytku (art. 33 pkt � Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych). 

Dzięki temu zezwoleniu bez obaw 
można zamieszczać na stronie inter-
netowej reportaże z wypraw uczniów 
ukazujące wystawione w miejscach 
publicznych dzieła, takie jak zabytki 
czy budynki ciekawe pod względem 
architektonicznym, pomniki, kościo-
ły, a nawet przydrożne kapliczki. 
Zamieszczający takie materiały nie 
ma jednak upoważnienia do rozpo-
wszechniania utworów znajdujących 
się we wnętrzach budynków, nawet 
jeśli są one dostępne publicznie (np. 
nie można rozpowszechniać fotogra-
fii rzeźby stojącej w holu budynku 
szkoły).

Utwory wystawione w muzeach, 
galeriach czy wystawach wolno roz-
powszechniać tylko w katalogach  
i wydawnictwach publikowanych dla 
promocji tych dzieł, a także w spra-
wozdaniach w aktualnych wydarze-
niach w prasie i telewizji, jeśli będzie 
to uzasadnione celem informacji – jak 
widać pozwolenie nie dotyczy rozpo-
wszechniania tych utworów na stro-
nach internetowych. 

Prawo autorskie? OK!
Przestrzeganie prawa rzeczywiście 
jest skomplikowane. Szczególne 
trudności sprawia to uczniom, cza-
sem jest to także problem nauczy-
cieli. Starając się wyjść naprzeciw 
potrzebom zarówno jednych, jak  
i drugich, w Ośrodku Edukacji In-
formatycznej i Zastosowań Kompu-
terów w Warszawie stworzono ma-
teriały szkoleniowe do samodzielnej 
nauki zatytułowane „Moja przygoda 
z prawem autorskich”. Ten minikurs 
online przygotowano w ten sposób, 
by zagadnienia prawa autorskiego  
i praw pokrewnych, skądinąd trud-
ne i obszerne, przedstawić w cieka-
wy (fabuła i interakcje użytkownika 
z materiałem) i możliwie atrakcyjny 
sposób (grafika, animacje). Zapra-
szam do zapoznania się ze stroną 
„Prawo autorskie? OK!”, dostępną 
pod adresem pa.ok.oeiizk.waw.pl, na 
której można znaleźć nie tylko samo 
szkolenie, lecz także inne przydatne 
materiały.   

Dorota JANCZAK
Warszawa, Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów w Warszawie
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W sieci można znaleźć 
ogrom informacji, któ-
re nie są przeznaczone 
dla dzieci. Do takich 

zalicza się treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju, 
czyli wszelkiego rodzaju strony por-
nograficzne, erotyczne, propagujące 
przemoc czy rasistowskie. Szkoła jako 
placówka wychowawcza – w tym tak-
że biblioteka szkolna – ma obowiązek 
chronić dzieci przed takimi treściami. 
Dlatego nauczyciele i nauczyciele bi-
bliotekarze powinni wiedzieć, w jaki 
sposób chronić komputery, aby praca 
z nimi była jak najbardziej bezpieczna. 
W tym pomoże znajomość podstawo-
wych zagadnień związanych z kontro-
lą rodzicielską. 

Czym jest kontrola rodzicielska? 
To oprogramowanie i narzędzia ser-
wisowe, które są stworzone, by pomóc 
rodzicom i opiekunom sprawdzać,  
w jaki sposób dzieci korzystają z kom-
putera – od filtrowania treści inter-
netowych i zarządzania kontaktami 
e-mailowymi, po ustalanie granic dla 
stosunków towarzyskich w sieci.

Narzędzia stworzone w celu pro-
mowania bezpieczeństwa dzieci w in- 
ternecie czasem są również zwane 
ustawieniami rodzinnymi lub zabez-
pieczeniami rodzinnymi.

Istnieją dwa sposoby ochrony przed 
treściami niepożądanymi:
•  Centralny – działający na styku sie-

ci lokalnej szkoły i internetu. Polega 
na uruchomieniu usługi filtrowania 
treści na urządzeniu udostępnia-
jącym internet w szkole. Ogrom-
ną zaletą takiego rozwiązania jest 
możliwość zarządzania z poziomu 
jednego urządzenia – bardzo szybko 
można zablokować lub odblokować 
odpowiednią stronę dla wszystkich 
komputerów podłączonych w szko-

le. Ważne jest także to, że działa nie-
zależnie od urządzenia znajdującego 
się w sieci szkolnej (w tym wypadku 
nie ma znaczenia, czy uczeń będzie 
otwierał strony z komputera w pra-
cowni, w bibliotece szkolnej, czy też 
będzie wykorzystywał swój tele-
fon). Niestety może się to wiązać ze 
znacznymi nakładami finansowymi 
(zakup specjalistycznych ruterów 
mających wbudowane filtrowanie 
stron) lub z wykorzystaniem specja-
listycznego oprogramowania reali-
zującego takie zadania (którego kon-
figuracja jest na tyle zaawansowana, 
iż potrzebna jest osoba z odpowied-
nim przygotowaniem technicznym).

•  Lokalny – działający po stronie 
urządzenia mającego dostęp do in-
ternetu. Są to po prostu zainstalo-
wane dodatkowo na komputerach 
programy, które umożliwiają za-
rządzanie nimi i dostępem do treści 
znajdujących się w internecie.

Główny nacisk położę na drugi spo-
sób, czyli zabezpieczenie lokalnego 
komputera przed dostępem do treści 
niepożądanych. Należy pamiętać, że 
blokować dostęp do stron z treściami 
niepożądanymi można na kompute-
rach tylko z poziomu zarządzania, 
trzeba więc mieć uprawnienia admini-
stracyjne. Pamiętać trzeba, że ochrona 
dzieci przed treściami niepożądany-
mi nie powinna dotyczyć tylko i wy-
łącznie komputerów znajdujących się  
w szkole. W domu dzieci także po-
winny być chronione. Przedstawione 
poniżej aplikacje można zapropono-
wać rodzicom, aby wykorzystali je  
w domowych komputerach.  

Jaki program wybrać?
Istnieje bardzo wiele programów słu-
żących do kontroli rodzicielskiej, dzia-
łających na różnych systemach opera-

cyjnych. Ze względu na przeważającą 
dostępność komputerów z systemem 
firmy Microsoft zarówno w szkołach, 
jak i w domach, przedstawię progra-
my dla systemów operacyjnych z ro-
dziny Windows. 

Do najważniejszych funkcji, które 
takie programy powinny realizować, 
należą:
•  Blokowanie treści niepożądanych 

– oznacza to możliwość zabronienia 
dzieciom otwierania stron, do któ-
rych nie powinny mieć dostępu.

•  Czarna i biała lista – to lista witryn, 
które mają być zawsze blokowane 
(czarna lista) bądź zawsze dostępne 
dla dzieci (biała lista). Listy te defi-
niowane są ręcznie przez admini-
stratora, rodzica.

•  Zarządzanie czasem dostępu do in-
ternetu – funkcja, dzięki której moż-
na ustalić, w jakich godzinach lub ile 
czasu dziennie dziecko może korzy-
stać z internetu. Funkcja raczej nie-
przydatna w szkole, jednak w domu 
może przynieść duży pożytek 

•  Raporty aktywności – czyli zbieranie 
informacji przez program o aktyw-
ności dziecka w internecie. Dzięki 
temu można kontrolować, na jakich 
stronach dziecko przebywało.

Każdy program zaprojektowany do 
kontroli rodzicielskiej powinien mieć 
takie funkcje. Z wielu programów  
o podobnej charakterystyce przedsta-
wię wybrane, które spełniają te wy-
magania.

Beniamin (beniamin.pl)
Beniamin (najnowsza wersja ozna-
czona numerem 3.2) jest programem 
specjalnie zaprojektowanym w celu 
kontrolowania dostępu do zasobów 
w internecie. Najważniejsze możliwo-
ści programu to:
–  blokada stron o treściach erotycz-

Kontrola rodzicielska, 
czyli jak zapobiegać dostępowi  
do treści niepożądanych

Oprogramowanie i narzędzia serwisowe mogą pomóc rodzicom i nauczycielom w nadzorowaniu 
najmłodszych użytkowników komputerów.

Marcin KOZŁOWSKI
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nych, agresywnych, propagujących 
przemoc, czy zawierających niele-
galne oprogramowanie;

–  blokada portali wideo czy portali 
społecznościowych;

–  kontrola słownikowa zawartości 
stron (z własnymi definicjami słów 
kluczowych);

–  czarna oraz biała lista;
–  blokada komunikatorów, list dysku-

syjnych, pobierania programów czy 
dokumentów z internetu;

–  czasowa dezaktywacja programu 
(po tym czasie program automa-
tycznie aktywuje się);

–  zapisywanie obrazu pulpitu kompu-
tera (wykonywanie zrzutów ekra-
nowych w określonych odstępach 
czasu);

–  zarządzanie czasem dostępu do in-
ternetu;

–  zaawansowane raporty (raporty 
przeglądanych stron czy urucha-
mianych aplikacji);

–  wersja sieciowa z możliwością zdal-
nej konfiguracji;

–  opcja „Multiview” pozwalająca na 
stały monitoring wszystkich kom-
puterów.

Beniamin to kompletny program 
przeznaczony zarówno dla domu, jak 
i szkoły, posiadający wszystko, co po-
trzeba, aby chronić dziecko przed tre-
ściami niepożądanymi. Koszt zakupu 
jednej licencji to 45 zł, zaś w przypad-
ku szkół można liczyć na rabat, który 
ustalany jest indywidualnie przez 
producenta programu.

Opiekun Dziecka  
w Internecie (opiekun.pl)
Opiekun Dziecka w Internecie to pol-
ski produkt przeznaczony do kontroli 
rodzicielskiej. Możliwości programu:
–  blokada stron o tematyce porno-

graficznej, zawierających przemoc, 
propagujących narkotyki czy dzia-
łalność sekt;

–  blokada serwerów proxy, czatów  
i komunikatorów;

–  zarządzanie czasem dostępu do in-
ternetu;

–  blokada pobierania plików z inter-
netu;

–  zapisywanie obrazu pulpitu kompu-
tera (wykonywanie zrzutów ekra-
nowych w określonych odstępach 
czasu);

–  kontrola dostępu aplikacji do inter-
netu (możliwość blokowania dostę-
pu dla określonych programów);

–  rejestr odwiedzanych stron;
–  automatyczna aktualizacja progra-

mu z internetu;
–  zaawansowany mechanizm ochro-

ny programu (brak możliwości omi-
nięcia mechanizmów kontroli).

Program przeznaczony jest za-
równo dla szkół, jak i do użytku do-
mowego. Wadą jest brak możliwości 
centralnego zarządzania wieloma 
komputerami. Koszt zakupu progra-
mu to 49 zł za jedną licencję.

Strażnik Ucznia  
(straznikucznia.pl)
Strażnik Ucznia to program przezna-
czony zarówno dla domu, jak i szkoły, 
służący do kontroli poczynań dziecka 
w internecie. Możliwości programu:
–  blokada stron o treściach pornogra-

ficznych, propagujących narkotyki 
czy przemoc;

–  blokada programów P2P, czatów, 
komunikatorów;

–  czarna oraz biała lista;
–  kontrola programów (możliwość blo-

kowania określonych programów);
–  zarządzanie czasem dostępu do in-

ternetu;
–  zapisywanie obrazu pulpitu kompu-

tera (wykonywanie zrzutów ekra-
nowych w określonych odstępach 
czasu);

–  historia otwieranych stron.

Program sprawdzi się zarówno  
w domu, jak i w szkole. Minusem jest 
brak, jak w przypadku programu 
Opiekun Dziecka w Internecie, cen-
tralnego zarządzania programem. 
Cena zakupu wersji dla klientów in-
dywidualnych to 60 zł.

Bezpieczeństwo Rodzinne fir-
my Microsoft (microsoft.com)
Bezpieczeństwo Rodzinne firmy Mi-
crosoft jest dodatkowym programem, 
który należy pobrać i zainstalować 
na komputerze. Jest on składnikiem 
pakietu Windows Live Essentials  
i jest dostępny dla systemów Win-
dows XP/Vista/7 (system operacyjny 
Windows 8 funkcję Bezpieczeństwa 
Rodzinnego ma już wbudowaną). Jest 
to program w pełni darmowy zarów-

no dla szkół, jak i do użytku domowe-
go. Możliwości programu:
–  filtrowanie stron internetowych 

(pięć predefiniowanych ustawień);
–  czarna oraz biała lista;
–  raporty aktywności dziecka w in-

ternecie;
–  zarządzanie czasem dostępu do in-

ternetu;
–  ograniczenia dotyczące gier oraz 

aplikacji.

Program zapewnia podstawowe 
funkcje związane z kontrolą rodzi-
cielską. Ogromną zaletą jest to, iż jest  
w pełni darmowy. Wadą, jak w przy-
padku opisanych powyżej progra-
mów, jest brak możliwości centralnego 
zarządzania wieloma komputerami.

Istnieje także grupa programów,  
w których funkcja kontroli rodzi-
cielskiej jest jednym ze składników 
większego pakietu. Chodzi o opro-
gramowanie antywirusowe. Wielu 
producentów programów antywiru-
sowych udostępnia produkty w kilku 
wersjach. Jedną z wersji jest Internet 
Security, która oprócz znanych funkcji 
ochrony komputerów przed wirusa-
mi umożliwia także filtrowanie treści 
internetowych. W przypadku zakupu 
programu antywirusowego warto roz-
ważyć wersję nieco droższą, ale umoż-
liwiającą ochronę dzieci w internecie.

Omówione przykłady nie są jedy-
nymi dostępnymi na rynku oprogra-
mowaniami. Opiekunowie uczniów 
muszą mieć jednak świadomość, że 
techniczne zabezpieczenia są elemen-
tem uzupełniającym, a nie zastępują-
cym nadzór dorosłych. Dzieci i mło-
dzież trzeba uczyć podstawowych, 
bezpiecznych zachowań w pracy z in-
ternetem. Doskonałe wskazówki moż-
na znaleźć w Centrum Bezpieczeństwa 
Microsoft�, gdzie w dziale „Kontrola 
rodzicielska” są dostępne poradniki: 
Dzieci w sieci – porady dla różnych grup 
wiekowych, Naucz dzieci podstaw bezpie-
czeństwa w sieci i Pomóż chronić dzieci  
w sieci: 4 rzeczy, które możesz zrobić. Za-
chęcam do zajrzenia tam.   

Marcin KOZŁOWSKI
Warszawa, Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów 

�  Bezpieczeństwo rodzinne [online]. [dostęp 
9.03.20�3]. Dostępny w internecie:microsoft.
com/pl-pl/security/family-safety/default.
aspx#Korzystanie-z-internetux.
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Z przeprowadzanych badań 
wynika, że dwie trzecie 
przedszkolaków w wieku 
3-6 lat korzysta z interne-

tu częściej niż raz w tygodniu, a ich 
jednorazowa sesja w sieci trwa około 
45 minut�. Warto więc zastanowić się, 
jak włączyć się w proces uświada-
miania uczniom zagrożeń oraz ucze-
nia ich odpowiedzialnych zachowań  
w internecie, a także z jakich narzę-
dzi skorzystać w celu zwiększenia ich 
bezpieczeństwa w sieci.

Przeglądarka internetowa BeSt
Dbając o bezpieczeństwo najmłod-
szych czytelników, którzy korzystają 
z bibliotecznych komputerów, można 
sięgnąć do specjalnej przeglądarki 
internetowej BeSt, dedykowanej dzie-
ciom w wieku 3-�0 lat. Jest to projekt 
realizowany przez Fundację Dzieci 
Niczyje oraz Fundację Orange w ra-
mach programu Komisji Europejskiej 
Safer Internet. Producentem progra-
mu jest firma PlikCenter. To bezpłatne 
narzędzie można zastosować zarów-
no w komputerach domowych, jak i w 
szkołach, bibliotekach, domach kultu-
ry czy kawiarenkach internetowych. 

Zastosowanie przeglądarki BeSt 
zapewni najmłodszym dzieciom bez-
pieczne, samodzielne korzystanie  
z zasobów internetu, bowiem pro-
gram udostępnia ponad 300 bez-
piecznych stron internetowych. Nie 
pozwala natomiast na instalację do-
datków czy ściąganie plików. Katalog 
stron podzielony jest na trzy kategorie 
wiekowe: 3+, 6+, 9+ lat oraz na osiem 
kategorii tematycznych: gry i rozryw-

�  Megapanel PBI/Gemius za październik 20�0 
[online]. [dostęp 9.03.20�3]. Dostępny w in-
ternecie: gemius.pl/pl/aktualnosci/20�0-�2-
28/0�.

ka, książka i prasa, film i muzyka, 
edukacja, kultura, sport i turystyka, 
czas wolny i zwierzęta. 

Zapewniona jest blokada dostępu 
do stron spoza katalogu sieciakowego 
BeSt, który prowadzony jest przez Fun-
dację Dzieci Niczyje od 2005 r. w ra-
mach serwisu sieciaki.pl. Jeżeli dziec-
ko będzie próbowało przejść na stronę 
spoza katalogu BeSt, zostanie zablo-
kowane. Podobnie jeśli wpisze w polu 
adresowym adres niesklasyfikowanej 
strony – nastąpi blokada wejścia.

Oprócz możliwości wyboru stron  
z ośmiu kategorii tematycznych uczeń 
może prowadzić wyszukiwanie stron 
przy użyciu słów kluczowych, nazwy 
i opisu, a także proponować strony do 
programu, zgłaszać swoje uwagi do 
stron i oceniać je. 

Trzeba jednak pamiętać, że warun-
kiem skuteczności przeglądarki BeSt 
jest stworzenie specjalnego konta 
użytkownika dla dziecka i odinstalo-
wanie innych przeglądarek. Jeśli więc 
w bibliotece są uczniowie w różnym 
wieku, można wydzielić jeden lub 
kilka komputerów i na nich zainsta-
lować przeglądarkę BeSt dla uczniów 
klas 0-IV. 

Nauczyciele bibliotekarze mogą 
przystosować ustawienia i np. usta-
lić ograniczenie korzystania z innych 
programów podczas działania prze-
glądarki BeSt, monitorować strony 
odwiedzane przez dzieci oraz strony 
zablokowane. 

Program można pobrać bezpłatnie 
na stronie Fundacji Dzieci Niczyje 
pod adresem best.fdn.pl/pobierz-pro-
gram-best.

Projekt edukacyjny Necio.pl
Druga propozycja FDN i Fundacji 

Orange to Necio.pl – projekt eduka-
cyjny skierowany do dzieci w wieku  
4-6 lat, którego celem jest nauka 
bezpieczeństwa w internecie. Jego 
bohater – przyjazny robocik Necio 
– zaprasza najmłodszych do wspólnej 
„zabawy w internet”.

W ramach projektu powstał ser-
wis internetowy zawierający ani-
macje, gry oraz piosenki tłumaczące 
najmłodszym zasady bezpiecznego 
korzystania z sieci. Dzieci mogą do-
wiedzieć się, czym jest internet, jak 
poruszać się po stronach WWW, jak 
wybierać bezpieczne strony, używać 
poczty elektronicznej i bezpiecznie 
komunikować się z innymi. 

Najmłodsi internauci poznają także 
Sieciaki (bohaterów serwisu Sieciaki.
pl – dzieciaki, które potrafią bezpiecz-
nie i efektywnie korzystać z zasobów 
sieci) oraz Sieciuchy (postacie uosa-
biające internetowe zagrożenia). Ser-
wis pozwala dziecku także na opano-
wanie umiejętności posługiwania się 
myszką i klawiaturą.

W serwisie znajdują się także ma-
teriały dla nauczycieli przedszkoli  
i klas zerowych szkół podstawowych. 
Są to m.in.: scenariusze zajęć, materia-
ły do wydruku (zeszyt ćwiczeń i baj-
ka Mój przyjaciel Necio) oraz materiały 
multimedialne (piosenki, podkłady 
muzyczne, słuchowisko Necio opo-
wiada oraz bajka Mój przyjaciel Necio  
w wersji audio). 

Obydwa projekty realizowane są 
przez Fundację Dzieci Niczyje we 
współpracy z Fundacją Orange w ra-
mach programu Komisji Europejskiej 
Safer Internet. Producentem progra-
mu BeSt jest firma PlikCenter.

Aplikacja Sieciaki
Co ciekawe, o bezpieczeństwo naj-
młodszych w internecie zadbała tak-
że firma Samsung i sfinansowała pro-
dukcję aplikacji telewizyjnej dla dzieci 
o bezpieczeństwie online Sieciaki. 
Pod koniec 20�2 r. udostępniła ją bez-
płatnie do pobrania w telewizorach 
z dostępem do internetu. W aplikacji 
zostały udostępnione dwa moduły  
z serwisu sieciaki.pl: kreskówki i fil-
my z SiecioTV oraz audycje i piosenki 
z SiecioRadia. Aplikacja spotkała się  
z bardzo dobrym przyjęciem i w cią-
gu pierwszych �0 dni pobrało ją po-
nad �000 osób. 

Z myślą  
o najmłodszych 
internautach
Bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników zwiększy instalacja de-
dykowanych dzieciom przeglądarek i korzystanie z projektów uczą-
cych bezpiecznego użytkowania sieci.

Bożena BORYCZKA
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Projekt 3… 2… 1 Internet
Zachęcam, aby powrócić także do 
znanego zapewne większości nauczy-
cieli bibliotekarzy projektu 3… 2… � 
Internet – wspólnego przedsięwzięcia 
Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Mi-
crosoft na rzecz bezpieczeństwa mło-
dych internautów. W ramach projektu 
powstał serwis internetowy dla dzieci 
32�internet.pl, komiks oraz propozycja 
zajęć edukacyjnych przeznaczona do 
realizacji w szkołach podstawowych. 

Propozycje bezpiecznych 
serwisów dla dzieci
Warto także mieć w zanadrzu adresy 
bezpiecznych, a jednocześnie cieka-
wych i rozwijających serwisów, które 
można polecić najmłodszym. Oto kil-
ka propozycji:
•  Dzieci.mos.gov.pl – strona dla dzie-

ci stworzona przez Ministerstwo 
Środowiska. Są na niej informacje o 
ochronie środowiska przygotowane 
dla dzieci w bardzo ciekawej formie. 
Strona podzielona jest tematycznie 
dla dzieci w przedziale wiekowym 
4-6 lat oraz 7-�� lat. Zawiera np.: 
komiks, gry edukacyjne związane 
ze środowiskiem naturalnym i jego 
ochroną, puzzle, kolorowanki, zada-
nia na dopasowanie, quizy, a także 
bajki i wierszyki. Na stronie dzieci 
mogą także zajrzeć do działu eko-
newsy z informacjami o aktualnych 
imprezach związanych ze środowi-
skiem i ochroną środowiska. Bardzo 
przydatny może być dział „Chcę 
wiedzieć”, gdzie dzieci znajdą cieka-
we informacje ze świata przyrody. 

•  Tajemniczakuchnia.edziecko.pl 
– serwis internetowy dedykowa-
ny dzieciom, poświęcony rozwojo-
wi ich zainteresowań. Znajdują się  
w nim filmy wideo, animacje i gry, 
pełne magicznych i edukacyjnych 
historii, które wprowadzają małego 
użytkownika w świat magii kuchni. 
Celem serwisu jest wytłumaczenie 
dzieciom zjawisk otaczającego je 
świata oraz udzielenie odpowiedzi 
na nurtujące pytania. Dzieci poniżej 
�3. roku życia mogą korzystać z ser-
wisu za zgodą rodziców lub opieku-
nów prawnych.

•  Kula.gov.pl czyli kultura w sieci dla 
dzieci – serwis przygotowany z myślą 
o najmłodszych przez Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W 20�0 r. portal ten został zwycięzcą 
�0. edycji konkursu Media Trendy 
w kategorii „Innowacyjne dotarcie 
do specyficznej grupy docelowej” 
oraz laureatem trzeciego miejsca  
w siódmej edycji Polskiego Konkur-
su Reklamy KTR’20�0 w kategorii 
„Media interaktywne”. Trafił także 
do katalogu bezpiecznych stron BeSt. 
Korzystające z serwisu dzieci mogą 
zwiedzać, rysować, grać i słuchać,  
a przy tym poznawać polską historię 
i kulturę. Mogą urządzić sobie wir-
tualną wycieczkę do jednego z miast 
(Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wro-
cław, Toruń, Żelazowa Wola), by po-
znać najbardziej charakterystyczne 
dla niego postacie i obiekty, funkcjo-
nujące w nim instytucje kultury oraz 
zapoznać się ze związanymi z nim 
legendami i bajkami (dla każdego  
z obszarów jest zarezerwowany inny 
zestaw rozrywek). W wyprawach to-
warzyszą im Kulka i Kulek, którym 
głosu użyczyli aktorzy Maja Osta-
szewska i Wojciech Malajkat. Autor-
ką tekstów do portalu jest pisarka 
Beata Ostrowicka, a szatę graficzną 
przygotowała ilustratorka książek 
dla dzieci Joanna Zagner. Dla na-
uczycieli i rodziców przygotowane 
zostały także specjalne materiały, 
gotowe do pobrania lub wydruku.

•  Kulturalny Plac Zabaw (kultural-
nyplaczabaw.pl) to projekt twórców 
portalu Qlturka.pl – dziecko i kul-
tura skierowany do dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym. To bezpieczne miejsce w sieci,  
w którym każdy mały internauta 
znajdzie ciekawe propozycje twór-
czego spędzania czasu. Może posłu-

chać bajek i wierszy, śpiewać piosen-
ki i kolorować obrazki. Dostępnych 
jest pięć działów tematycznych: 
–  zajęcia plastyczne – dzieci mogą nie 

tylko kolorować gotowe obrazki, 
lecz także bawić się „myślankami” 
(to dużo więcej niż kolorowanki, to 
książeczki, które pomagają dzie-
ciom rozwijać sprawność myślenia 
i używać wyobraźni w zabawie); 
w dziale plastycznym znajdują się 
też podpowiedzi, np. jak zrobić 
kukiełki, przygotować włóczkowe 
lalki na choinkę czy zrobić wazo-
nik z masy papierowej;

–  gry i zabawy – tutaj można ukła-
dać puzzle, zagrać w gry eduka-
cyjne, zręcznościowe itp.;

–  muzyka i piosenki – dla dzieci 
przygotowano cały zestaw pio-
senek (np. utwory słynnego kie-
dyś zespołu „Gawęda”), a także 
fragmenty utworów muzyki po-
ważnej oraz wprowadzenie do 
świata instrumentów; uczniowie 
mogą zobaczyć, jak wyglądają  
i jak brzmią np. darbuka, lirnik, 
fisharmonia i in.;

 –  bajki – dzieci mogą posłuchać lub 
przeczytać piękne opowieści au-
torstwa m.in. Danuty Wawiłow, 
braci Grimm czy Ludwika Jerze-
go Kerna;

–  film i teatr – udostępnia zarów-
no bajki (np. Pchła Szachrajka czy 
Dziwne przygody Koziołka Matołka), 
jak i przedstawienia, np. teatru Baj 
Pomorski czy teatru Guliwer. 

Strona wpisana została do katalogu 
bezpiecznych stron BeSt.  

Bożena BORYCZKA
Warszawa, Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów

1. Strona główna serwisu Necio.pl.

2. Aplikacja telewizyjna.

3.  Strona główna serwisu „Tajemnicza 
kuchnia”.

1. 2.

3.
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Pragnieniem większości na-
uczycieli bibliotekarzy jest 
dotrzeć z informacją o swojej 
działalności do jak najwięk-

szej grupy czytelników. Wybierają róż-
ne środki promocji: wieszają plakaty 
w przestrzeni szkoły, umieszczają ko-
munikaty w gablotach bibliotecznych 
i na stronie internetowej, publikują ar-
tykuły w czasopismach branżowych, 
przekazują informacje uczniom przez 
wychowawców, sami wchodzą na za-
jęcia innych nauczycieli i zapraszają do 
biblioteki. Ale są także takie sytuacje, 
kiedy chcą zaprosić do współpracy 
media, np. lokalną telewizję czy radio 
lub umieścić komunikat w lokalnej 
prasie w celu promocji konferencji 
czy konkursu. Przesłanką takiego 
działania bibliotekarzy szkolnych jest 
potrzeba, aby o ich pracy dowiedzieli 
się nie tylko uczniowie i nauczycie-
le szkoły, w której pracują, lecz także 
rodzice uczniów czy bibliotekarze in-
nych szkół. Zdarza się, że nauczyciele 
bibliotekarze nie tylko popularyzują 
działania biblioteki, ich zadaniem jest 
również wypromowanie całej placów-
ki. Zwracają się wówczas do mass me-
diów i piszą komunikaty informacyjne 
do prasy i redakcji portali interneto-
wych. Poświęcają wiele czasu i pracy, 
i mimo to napisane przez nich teksty 
nie zawsze się ukazują lub nie są wy-
starczająco interesujące, a tym samym 
– zauważone przez odbiorców. 

Zaangażować media  
w promocję
Aby być skutecznym w promocji, na-
leży starać się korzystać ze wszyst-
kich dostępnych form i środków re-
klamy. W strategii promocji biblioteki 

szkolnej koniecznie należy uwzględ-
nić profesjonalne media docierające 
do większej grupy odbiorców, takie 
jak wspomniane gazety lokalne, cza-
sopisma, serwisy i portale branżowe. 
Z tych form korzysta się w bibliotece 
szkolnej zdecydowanie zbyt rzadko. 
Doświadczenia związane z kontak-
tami z mediami mogą nie zachęcać 
do dalszej współpracy, dziennika-
rze ignorują przysyłane informacje  
i w ogóle ich nie publikują albo w bar- 
dzo okrojonym kształcie. Jednak przy- 
czyną nie zawsze jest nieciekawy 
temat, a źle napisany news, z czego 
większość piszących amatorów nie 
zdaje sobie sprawy. Wielu nauczycieli 
bibliotekarzy wybiera wtedy inną dro-
gę dotarcia do użytkowników: pro-
wadzi biblioteczne blogi i strony in-
ternetowe, umieszcza komunikaty na 
portalach społecznościowych (przede 
wszystkim na Facebooku). Nieste-
ty, tak jak większość osób zapomina  
o znaczeniu treści, którą umieszcza.  
A okazuje się, że w internecie czytel-
nik zwraca ogromną uwagę na tekst 
i jeśli ten go nie zaciekawi, to szybko 
ucieka na inną stronę. Więc może war-
to zastanowić się, w jaki sposób napi-
sać ciekawego i skutecznego newsa. 

Definicja określa komunikat prasowy 
(informację dla mediów) jako napisany 
lub nagrany komunikat skierowany 
do poszczególnych członków środków 
przekazu w celu ogłoszenia informacji, 
która ma wartość medialną.

Komunikat prasowy rożni się od ar-
tykułów prasowych. Artykuł prasowy 
jest zbiorem faktów zebranych przez 
dziennikarzy, opublikowanych w środ- 
kach przekazu, natomiast komunikat 
prasowy został stworzony w celu za-

chęcenia dziennikarzy do napisania 
artykułu na określony temat�.

Kluczowe pytania,  
czyli 6 razy czy
Czy jest zatem przepis na skuteczny 
komunikat w prasie lub internecie, 
komunikat, który zainteresuje i me-
dia, i czytelników? Tego nie wiem, 
ale na pewno przed pisaniem newsa 
warto odpowiedzieć sobie na kilka 
kluczowych pytań. Niezależnie od 
tego, czy będzie to komunikat do pra-
sy, czy informacja na stronę interne-
tową, należy określić, kim jest czytel-
nik tego medium i jakich treści w nim 
szuka. Wybierając gazetę, czasopismo 
czy serwis, należy mieć świadomość, 
że i tak nie dotrze się do wszystkich. 
Warto zastanowić się, czy adresatem 
będą ci, którzy znają daną placówkę, 
czy też oferta będzie kierowana do 
nowych odbiorców. Pisząc newsa, 
autorzy powinni kierować się celami  
i potrzebami obecnych i potencjal-
nych czytelników. 

Łatwiej będzie określić, czy komu-
nikat jest napisany zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami tworzenia new-
sa, na przykładzie poniższego tekstu, 
dostępnego na jednym z portali inter-
netowych:

„Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” 
– nowy cykl konferencji 

regionalnych
Magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie 
oraz Sekcja Bibliotek Pedagogicznych 

�  Słowa jak wędka – jak pisać informacje prasowe? 
W: E-Akademia. Niezbędnik młodego menedże-
ra kultury. [online]. [dostępny �8 listopada 
20�2]. Dostępny w internecie: mmk.e.org.
pl/eakademia/eakademia_dokumenty_in-
formacjaprasowa.html.

Recepta  
na skuteczny komunikat 
w prasie i internecie

Dobrze napisany news z powodzeniem zareklamuje działania biblioteki. Jak go przygotować? Prze-
pis w artykule.

Beata MALENTOWICZ 
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i Szkolnych ZG SBP wraz z serwisem 
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna 
SBP zapraszają od do udziału w konfe-
rencjach regionalnych „Cyfrowa szkoła 
– czyli jaka?”. Konferencje będą się od-
bywały od 14 listopada do 6 grudnia 
2012 r. w pięciu bibliotekach pedago-
gicznych: Toruniu, Warszawie, Katowi-
cach, Białymstoku i Łodzi.

Ramowy program jest wspólny dla wszyst-

kich spotkań. Konferencja podzielona zostanie 

na trzy bloki tematyczne.

Otworzy ją wykład, w trakcie którego uczest-

nicy dowiedzą się, jak budować Cyfrową Szkołę 

we własnej placówce, czym się kierować, wy-

bierając sprzęt (tablice multimedialne, projekto-

ry lub laptopy), oprogramowanie (edukacyjne  

i wspomagające pracę placówki) lub usługi (np. 

rozwiązania działające w chmurze). Wykład ilu-

strowany będzie licznymi przykładami wykorzy-

stania sprzętu dostarczonego przez sponsorów.

Druga część poświęcona będzie przygotowa-

niu artykułu lub komunikatu na potrzeby Inter-

netu lub czasopisma. Podczas wykładu przed-

stawione zostaną zasady tworzenia ciekawego, 

treściwego, przykuwającego uwagę internauty 

artykułu. Uczestnikom zostaną zaprezentowane 

różne rodzaje informacji i różnice między nimi. 

Będzie także okazja poznania źle zredagowanych 

informacji i sposobu zmiany ich w taki sposób, by 

stały się ciekawe dla odbiorcy.

Trzecia część konferencji nosić będzie tytuł 

„Za i przed kamerą – jak filmować, zadawać 

pytania i występować?”. W formie wykładu  

i prezentacji zostaną omówione aspekty pracy  

z kamerą (przygotowanie nagrania reportażu 

lub wywiadu, zasady operowania obrazem, ja-

kość dźwięku).

W imieniu organizatorów do udziału w kon-

ferencjach serdecznie zapraszamy bibliotekarzy 

bibliotek szkolnych i pedagogicznych, nauczy-

cieli (w tym informatyków), dyrektorów szkół  

i bibliotek oraz przedstawicieli organów prowa-

dzących i nadzorujących placówki

Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły 

na stronach domowych bibliotek [wymieniono 

biblioteki i podano ich adresy WWW – przyp. BM].

Przytoczony tekst jest zaprosze-
niem na konferencję, której tematyka 
jest aktualna, ciekawa i potrzebna, 
więc jest duża szansa, że zainteresuje 
wielu czytających. Bardzo precyzyjnie 
został określony odbiorca. Program 
przedstawiono w sposób ciekawy  
i czytelny – dokładnie wiadomo, co 
czeka przyszłych uczestników kon-
ferencji. Konstrukcja komunikatu jest 

przejrzysta (jedna myśl – w jednym 
akapicie). News zawiera wszystkie 
potrzebne treści – czytelnik ma kom-
pletną wiedzę na temat poruszanych 
zagadnień, miejsca i czasu konferen-
cji, organizatorów. I co jest bardzo 
ważne, jest poprawny pod względem 
zasad polskiej gramatyki i ortografii.

Powyższy komunikat jest dobrym 
przykładem zastosowania sześciu 
„czy”, czyli zasad odpowiadających 
na pytania: czy pisany tekst kogo-
kolwiek obchodzi? czy jest ciekawy, 
przejrzysty, kompletny, treściwy i po-
prawny?

Konstrukcja newsa
W uzupełnieniu wcześniej podanej 
definicji komunikatu prasowego moż-
na dodać, że news to notatka nowa, 
ciekawa i świeża. Warto na począt-
ku ułożyć konspekt, który pozwoli 
na uporządkowanie treści. Dzięki tej 
prostej czynności nic nie zostanie po-
minięte, łatwiej także będzie można 
określić długość tekstu, która powin-
na zależeć od treści (jej ważności)  
i odbiorcy. 

Podstawą tworzenia dobrego komu-
nikatu prasowego jest zastosowanie 
właściwej, ściśle określonej konstruk-
cji – zasady odwróconej piramidy.

W przypadku przytoczonego tekstu 
o cyklu konferencji wygląda to nastę-
pująco: jako pierwsze zostały podane 
informacje o organizatorach, samej 
imprezie, terminie i miejscu. Są to 
wiadomości najważniejsze i stanowią 
istotę komunikatu. Powinny być na 
samym początku. Następnie w osob-
nych akapitach (jeden akapit zawiera 
informację o jednej części konferencji) 
został krótko, ale ciekawie omówiony 
program spotkania. Są to informacje 
istotne i stanowią ważne uzupełnie-
nie informacji głównej. Następny 
fragment komunikatu to zaproszenie 
na konferencję i wymienienie po-
szczególnych grup zawodowych. In-
formacja ta jest również istotnym do-
pełnieniem podanych treści, ale brak 
tych danych nie zmieniłby znaczenia 
całego komunikatu.

Powyższa konstrukcja ułatwia 
pracę osobom umieszczającym ko-
munikaty w prasie lub internecie, 
chociażby w przypadku konieczności 
skrócenia tekstu – nie będą musieli 

odrzucać newsa, tylko skreślą ostat-
ni akapit, czyli fragment uznany za 
najmniej istotny. W żaden sposób nie 
zakłóci to przekazania kluczowych 
informacji. Zbyt długi, rozwlekły  
i nieciekawy tekst tylko odstraszy 
czytelników. Zupełnie niepożądana 
jest kwalifikacja newsa jako zapycha-
cza internetowego. 

Zasada 5w i 1h 
Komunikaty prasowe wysyła się do 
prasy lub serwisów internetowych 
w celu wypromowania działań po-
dejmowanych przez bibliotekę. Jed-
nak zdarza się, że mimo wielu wcze-
śniejszych przygotowań na początku 
pracy nad tekstem nie wiadomo, jak 
zacząć. 

Problem ten pomoże rozwiązać 
znajomość zasady określającej postać 
typowej publikacji prasowej, czyli za-
sady „5 w i � h”: Who – kto? What – co? 
Where – gdzie? When – kiedy? Why 
– dlaczego? How – z jakim skutkiem?

Komunikaty prasowe mogą różnić 
się pod względem formy wizualnej, 
ale każdy z nich ma podobną struk-
turę, którą odzwierciedla obraz od-
wróconej piramidy. Obowiązkowe 
elementy komunikatu i ich podstawo-
we funkcje, które powinny się znaleźć  
w każdym newsie: 
–  tytuł, którego zadaniem jest przy-

ciągnięcie uwagi czytelnika;
–  lid, który zachęca do dalszego czy-

tania;
– treść rozwijająca temat.

Warto pamiętać wciąż obowiązują-
cą zasadę, że najpierw należy przed-
stawić najważniejsze fakty, a później 
podać dodatkowe informacje. 

Pomysł na tytuł
Znajomość najważniejszych infor-
macji dotyczących budowy newsa 
powinna ułatwić pisanie. Pierwszym 
elementem komunikatu jest tytuł. Re-
dagując go, należy pamiętać, że czyta 
go przeciętnie pięć razy więcej osób 
niż tekst główny. Jego rolą jest infor-
mowanie, zwabienie czytelników, 
poszerzenie grona odbiorców. Tytuł 
(inaczej nagłówek) musi być przede 
wszystkim ciekawy! „Cyfrowa szkoła 
– czyli jaka?” – nowy cykl konferencji 
regionalnych – to tytuł przytoczone-
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go i omawianego komunikatu. Tytuł 
ten spełnia wymagania redakcyjne: 
jest stosunkowo krótki, ale infor-
muje czytelnika o podjętym przed-
sięwzięciu. Odpowiada na jedno  
z podstawowych pytań: co? Zawiera 
słowa, które są znane czytelnikowi  
i których użytkownik stosuje do po-
szukiwań. Ma pozytywny przekaz 
i zaprasza do przeczytania dalszej 
części tekstu.

Rola lidu
Jeżeli zdarzy się, że autorowi zabrak-
nie pomysłu na dobry tytuł, to po 
prostu spokojnie można zostawić to 
zadanie na później i przejść do pi-
sania tzw. lidu. Lid jest to pierwszy, 
wprowadzający akapit komunikatu 
prasowego. Może zawierać streszcze-
nie treści, powinien być zachętą do 
zapoznania się z całością tekstu. Cha-
rakterystyczne cechy lidu najłatwiej 
będzie można omówić na przykładzie 
zapożyczonego tekstu: 

Magazyn EduFakty – Uczę Nowocześnie 
oraz Sekcja Bibliotek Pedagogicznych 
i Szkolnych ZG SBP wraz z serwisem 
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna 
SBP zapraszają od do udziału w konfe-
rencjach regionalnych „Cyfrowa szkoła 
– czyli jaka?”. Konferencje będą się od-
bywały od 14 listopada do 6 grudnia 
2012 r. w pięciu bibliotekach pedago-
gicznych: Toruniu, Warszawie, Katowi-
cach, Białymstoku i Łodzi.

Powyższy lid odpowiada na pyta-
nia: kto? co? kiedy? i gdzie? czyli na 
cztery pytania omówionej zasady 
5w i � h. W przytoczonym przykła-
dzie zarówno w tytule, jak i w lidzie 
autor wykorzystał informację odpo-
wiadającą na pytanie: co? Mógł to 
być zamierzony efekt podkreślający 
wagę imprezy. A być może autor za-
stosował funkcję powtórzenia uży-
wanego w reklamie: więcej powtó-
rzeń – pewniejsze zapamiętanie, albo 
tak po prostu mu wyszło. Na pewno 
nie umniejsza to rezultatu, ponieważ 
lid jest krótki i skondensowany. Jest 
wprowadzeniem zachęcającym do 
czytania dalszej części informacji. 

W przypadku cytowanego lidu jest 
jedno „ale” – wkradł się błąd: „…za-
praszają od do udziału w konferen-

cjach regionalnych”. Na pewno nie 
jest to efekt zamierzony.

Rozwinięcie tematu
Po napisaniu tytułu i lidu należy roz-
winąć temat i opracować główną treść 
(tzw. body czy rozwinięcie). Cytowa-
ny wcześniej komunikat o cyklu kon-
ferencji został zbudowany w układzie 
blokowym. Każdy akapit jest jednost-
ką o równoważnej treści.

Jeszcze jedna istotna informacja: 
news jako gatunek dziennikarski 
nie ma podsumowania. Wyklucza 
go układ wynikający z zastosowania 
odwróconej piramidy. Niektórzy spe-
cjaliści uważają, że funkcję zakończe-
nia pełni akapit wprowadzający, czyli 
lid. Dobrze widziana jest informacja  
o autorze i data potwierdzająca aktu-
alność (w przypadku tekstu interne-
towego).

Poznanie najważniejszych zasad, 
które należy stosować przy tworzeniu 
informacji prasowej czy internetowej, 
nie gwarantuje oczywiście sukcesu. 
Przygotowywany news powinien być 
gotowym, kompletnym materiałem, 
który dziennikarz będzie mógł w ca-
łości opublikować – bez konieczności 
dokonywania zmian. Im lepiej tekst 
zostanie zredagowany, tym większa 
szansa publikacji. Komunikat – jak 
w podanym przykładzie – powinien 
być zwięzły, krótki i rzeczowy, bez 
udziwniania i słów w cudzysłowie, 
jak najmniej wielokropków i znaków 
zapytania. Cyfrowa szkoła to temat 
aktualny i bliski wielu nauczycielom 
i bibliotekarzom. Komunikat z tymi 
słowami w tytule i lidzie na pewno 
zainteresował wielu odbiorców, któ-
rzy chętniej i częściej czytają informa-
cje o rzeczach i sprawach im bliskich.

Częste błędy
Pisząc komunikat prasowy, należy 
wystrzegać się błędów osłabiających 
jego skuteczność. Najczęściej popeł-
niane błędy:
–  związane z tematem – informacja nie 

zawiera newsa, elementu zaskakują-
cego czy przyciągającego uwagę;

–  związane z językiem – informacja 
jest pisana w sposób niezrozumiały, 
jest nasycona fachowymi termina-
mi, przymiotnikami, zawiera błędy 
ortograficzne;

–  związane z formą – tekst jest napi-
sany chaotycznie, brakuje w nim 
standardowych elementów wyma-
ganych przy konstrukcji informacji 
prasowej, wygląda nieestetycznie;

–  związane z czasem – informacja zo-
stała wysłana po zamknięciu nume-
ru lub jest już nieaktualna;

–  związane z adresatem – informację 
wysłano do dziennikarza, który nie 
zajmuje się daną tematyką;

–  związane z niesłownością – w kon-
takcie z dziennikarzem należy do-
trzymywać słowa (dosyłać dodat-
kowe materiały na czas, udzielać 
niezwłocznie odpowiedzi na zada-
ne pytanie); nadawca komunikatu 
postrzegany jest w takim wypadku 
jako wiarygodne źródło informacji.

W artykule przedstawione zostały 
ważne informacje dotyczące pisania 
komunikatu prasowego lub interne-
towego. Poznanie ich ułatwi zapewne 
wielu zainteresowanym podjęcie się 
zadania, jakim jest profesjonalna pro-
mocja biblioteki. Niestety nie istnieją 
żadne złote zasady, po zastosowaniu 
których napisane newsy mogłyby 
okazać się medialnym sukcesem. Re-
ceptą na skuteczny komunikat infor-
macyjny, a tym samym pozyskanie 
nowych czytelników i utrzymanie 
zainteresowania dotychczasowych, 
jest kreatywność, systematyczność 
oraz wytrwałość w ćwiczeniu umie-
jętności wymyślania wyjątkowych 
tytułów, interesujących lidów i upo-
rządkowanej treści.   

Beata MALENTOWICZ
Wrocław, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna
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Postanowiłam sprawdzić, czy 
projekty z literaturą w tle za-
interesują młodzież. Od kil-
ku lat moja biblioteka szkol-

na realizuje projekty eTwinning.

Powiedz, co czytasz?
Poznanie poprzez literaturę kultury, 
mentalności, problemów i poglądów 
młodych ludzi żyjących w Europie, 
wskazanie na książkę jako na stały ele-
ment kultury i oczywiście doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim – to główne założenia pro-
jektu „Tell me, what you read?”. Projekt 
został opracowany przeze mnie, a do 
współpracy pozyskano szkołę rumuń-
ską, Colegiul Agricol z Falticeni. Re-
alizację wspierały nauczycielki języka 
angielskiego. W przygotowanie i wyko-
nanie zadań najbardziej zaangażowana 
była grupa uczniów skupiona wokół bi-
blioteki szkolnej. Były to cztery zadania 
realizowane od lutego do maja 2009 r. 
Prezentowano dwie powieści dla mło-
dzieży z danego kraju: jedną klasyczną 
i jedną współczesną, wydaną w latach 
200�-2008. Przeprowadzono w szkołach 
sondę, której celem było poznanie prefe-
rencji czytelniczych młodych ludzi i naj-
popularniejszych książek. Okazało się, 
że młodzież w obu szkołach najchętniej 
czyta powieści fantasy oraz przygodo-
we. Uczniowie tłumaczyli streszczenia 
wybranych utworów, przygotowywali 
prezentacje pisarzy, wykonywali pro-
jekty okładek, fotograficzny komiks. 
Wymiana informacji i materiałów po-
zwoliła dostrzec to, co łączy i różni mło-
dych ludzi z różnych państw. W przed- 
stawionych powieściach pojawiły się 
podobne problemy i idee. Uczniowie  
z Gimnajzum nr 30 w Łodzi zaprezen-
towali Syzyfowe prace jako powieść kla-
syczną, a szkoła rumuńska – napisaną 
w XIX w. przez Ioana Slavici powieść 

Popa Tanda. Oba utwory opisują trud-
ne wybory młodego człowieka i dąże-
nie do wolności. Uczniowie łódzkiego 
gimnazjum jako współczesną powieść 
przedstawili książkę Grażyny Bąkie-
wicz O Melba!, natomiast szkoła rumuń-
ska utwór A lucky man Octaviana Pal-
mera. Obie powieści dotykają przeżyć  
i sytuacji młodego człowieka w czasach 
transformacji, czyli w latach �99�-2000.

Wspólna historia w malarstwie
W roku szkolnym 2009/20�0 we współ-
pracy ze szkołą z Węgier zrealizowa-
liśmy krótki, dwumiesięczny projekt 
„Our common history in paintings”. 
Młodzież nawiązywała kontakty po-
przez forum projektu oraz listownie. 
Pracowała nad zadaniem polegającym 
na wyszukaniu w zbiorach swoich bi-
bliotek szkolnych obrazów historycz-
nych przedstawiających wydarzenia 
i postacie znaczące dla wspólnej hi-
storii Polski i Węgier. Opracowywano 
także w języku angielskim informacje 
tekstowe o wydarzeniach i postaciach 
przedstawionych na wybranych obra-
zach. Efekty zaprezentowano na plat-
formie eTwinning.

Projekty na Rok Dialogu 
Międzypokoleniowego
W roku szkolnym 20��/20�2 ucznio-
wie skupieni wokół biblioteki szkol-
nej zrealizowali dwa kolejne projekty 
eTwinning, których byłam autorem  
i koordynatorem szkolnym. 

Projekt „Książka na nici czasu” re-
alizowany był we współpracy ze szko-
łami z Rumunii i Turcji. Wpisywał się 
w obchody Roku Dialogu Międzypo-
koleniowego. Uczniowie przeprowa-
dzali wywiady z osobami starszymi  
z kręgów rodzinnych na temat „Książ-
ka mojego dzieciństwa”. Wywiady i fo-
toreportaże tłumaczono na język an-

gielski i zamieszczano na specjalnym 
portalu eTwinning. Zadania projektu 
były okazją do dialogu międzypokole-
niowego i wzajemnego poznania.

Moja książka, mój przyjaciel
W projekcie „Moja książka, mój przyja-
ciel” partnerami były szkoły z Chorwa-
cji, Słowacji i Rumunii. Oprócz prezen-
tacji miejscowości, szkół i uczestników 
uczniowie przygotowywali prezentacje 
na temat swoich ulubionych książek.  
W szkołach przeprowadzono także son-
dy na temat najpopularniejszych ksią-
żek. Projekt cieszył się dużym powo-
dzeniem wśród nauczycieli i uczniów. 
Włączyło się do niego dziesięciu nauczy-
cieli. W marcu współzałożycielka pro-
jektu – pani Dubravka Granulic z Chor-
wacji – zaprezentowała go na stoisku na 
konferencji eTwinning w Lizbonie. 

Książka, czytelnictwo i literatura są 
doskonałym tematem projektów, tak-
że międzynarodowych. Projekty te 
inspirowały uczniów do poszukiwań, 
czytania i kreatywności. Współzałoży-
cielami projektów byli nauczyciele lite-
ratury. Biblioteka szkolna jest doskona-
łym miejscem do realizowania takich 
działań, uczeń może w niej nieformal-
nie rozwijać swoje zainteresowania. 
Realizacja projektów to nie tylko okazja 
do integracji uczniów, nawiązywania 
przez nich relacji rówieśniczych, lecz 
także do nauczania indywidualnego 
– bibliotekarz wchodzi w rolę mentora. 
Projekty dały uczniom możliwość na-
wiązania ciekawych kontaktów, dosko-
nalenia w praktyce języka angielskiego, 
a także poznania kultury i zaintereso-
wań uczniów z innych szkół. Ponadto 
uświadamiały, że książki i czytanie są 
w modzie oraz że moda ta ma swoich 
zwolenników w różnych krajach. 

Praca w programie eTwinning dała 
mi możliwość realizowania ciekawych 
tematów, zmierzenia się z konieczno-
ścią wykorzystania różnych aplikacji 
(np. programów graficznych). Nie bez 
znaczenia jest też możliwość nawią-
zania ciekawych kontaktów „nauczy-
cielskich” i zmotywowanie do nauki 
języka angielskiego. Wymienione pro-
jekty wyróżnione zostały Odznakami 
Jakości eTwinning.  

Barbara LANGNER 
Łódź, Publiczne Gimnazjum nr 30  

z Oddziałami Integracyjnymi 

Projekty eTwinning 
w bibliotece szkolnej

Projekty eTwinning to jeden z wielu przykładów pracy dydaktycznej – 
nauczycielskiej realizowanej w bibliotekach szkolnych. Wymagają kom-
petencji językowych i wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.

Barbara LANGNER
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Szersze zagadnienie: internet i kom-
puter – bezpieczeństwo.

Czas realizacji: dwa razy po 45 mi-
nut.

Główny cel lekcji: zapoznanie 
uczniów z najważniejszymi korzy-
ściami i zagrożeniami przy pracy  
z komputerem.

Cele szczegółowe:
Uczeń – 

–  wymienia najważniejsze przykłady 
korzyści i zagrożeń w pracy z kom-
puterem;

–  dostrzega różnice pomiędzy korzy-
ściami a zagrożeniami w wirtual-
nym świecie; 

–  wskazuje sposoby bezpiecznego, 
kulturalnego i efektywnego korzy-
stania z internetu;

–  rozpoznaje zagrożenia związane  
z korzystaniem z internetu i świa-
domie ich unika;

–  zna zasady bezpiecznego korzysta-
nia z komputera;

–  właściwie rozumie pojęcia spam, 
wirus, spyware, zapora; 

–  doskonali umiejętności współpracy 
w grupie i pracy z różnymi źródła-
mi informacji.

Metody pracy:
–  pokaz – praca z prezentacją mul-

timedialną (przykłady zagrożeń 
związanych z pracą z komputerem 
i internetem);

–  pokaz – praca z animacją flash (spo-
soby wykorzystania internetu);

–  praca indywidualna, pogadanka, 
praca z rozsypanką – analizowanie 
informacji, dyskusja; 

–  praca z tekstem i z piosenką.

Środki dydaktyczne:
–  prezentacja multimedialna „Za-

grożenia przy pracy z komputerem  
i internetem”;

–  animacja flash „Współczesne wyko-
rzystanie internetu”;

–  rozsypanka „Zasady korzystania  
z internetu”�;

–  tekst piosenki (ten element do uzna-
nia nauczyciela) W sieci2;

–  piosenka W sieci3;
–  komputer z dostępem do internetu, 

karta pracy, rzutnik multimedialny.

Tok lekcji
Czynności organizacyjno-porząd-
kowe 
Powitanie, sprawdzenie listy obec-
ności.

 Rekapitulacja wtórna
Przypomnienie wiadomości z ostat-
niej lekcji: „Jak spędzamy swój wol-
ny czas?”. Uczniowie przypominają,  
w jaki sposób spędzają swój wolny 
czas. Wielu z nich odpoczywa przy 
komputerze, korzystając z internetu.

Ogniwo wiążące
Z ostatniej lekcji wynika, że spora gru-
pa uczniów wolny czas spędza przy 
komputerze. Często wykorzystują oni 
komputer i internet do rozrywki  
i spędzają przy nim kilka godzin w ty-
godniu, uznając, że jest to bezpieczna 
zabawa. Jednak wielu uczniów pewnie 
nie jest świadomych, jakie zagrożenia 
czekają w wirtualnym świecie. Zagad-
nienia podejmowane na lekcji dotyczą 
sposobów wykorzystania komputera 

�  Zasady korzystania z internetu [online]. [dostęp 
8.03.20�3]. Dostępny w internecie: sp37.szcze-
cin.pl/pliki/dok/bezpieczny_internet/8w-
skazowki.pdf.

2  Rozbójnik Alibaba: W sieci [online]. [dostęp 
8.03.20�3]. Dostępny w internecie: teksciory.
pl/rozbo-jnik-alibaba-w-sieci-feat-pono-ka-
zan-laura-tekst-piosenki,t,63863�.html.

3  Rozbójnik Alibaba: W sieci [online]. [dostęp 
8.03.20�3]. Dostępny w internecie: youtube.
com/watch?v=TmlMXEFjwnQ.

z internetem w celach edukacyjnych  
i rozrywkowych, a także kwestii za-
grożeń, jakie wiążą się z korzystaniem 
z internetu oraz ustalenia zasad bez-
piecznej pracy z komputerem. 

Nowa lekcja
•  Prezentacja „Współczesne wyko-

rzystanie internetu”.
Na podstawie przygotowanej anima-
cji nauczyciel omawia najważniejsze 
korzyści związane z użytkowaniem 
internetu. Opisuje konkretne przy-
kłady zastosowania komputera do 
rozrywki (gry, film, telewizja, mu-
zyka), edukacji (nowe technologie, 
informacja, nauka i kultura), w życiu 
codziennym (sklepy, aukcje, komuni-
kacja, finanse). Podkreśla, jak ogrom-
ną rolę w życiu człowieka pełni 
współcześnie komputer z dostępem 
do sieci. 

•  Prezentacja multimedialna „Za-
grożenia przy pracy z komputerem  
i internetem”.

Nauczyciel zaprasza uczniów do 
zapoznania się z zagrożeniami, ja-
kie niesie korzystanie z internetu. 
Mimo że komputer umożliwia wiele 
czynności i oferuje różne usługi, to 
wirtualny świata stwarza dużo nie-
bezpieczeństw dla młodego człowie-
ka. Nauczyciel prosi, aby uczniowie 
uważnie oglądali kolejne slajdy pre-
zentacji i zapisywali w karcie pracy, 
jakiego rodzaju zagrożenia są opisy-
wane. 

•  Praca z kartą „Zagrożenia i reakcja”.
Po obejrzeniu prezentacji kilku 
uczniów czyta na głos zagrożenia 
wpisane do tabeli. Uczniowie uzu-
pełniają tabelę, wpisując wszystkie 
pokazane w prezentacji niebezpie-
czeństwa. Następnie nauczyciel prosi 
uczniów o zastanowienie się nad po-

Zagrożenia i korzyści 
w pracy z komputerem i internetem

Scenariusz zajęć na godzinę wychowawczą.

Michał LUBERDA
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zostałymi kolumnami z karty pracy. 
Uczniowie wspólnie, podczas dysku-
sji podejmują decyzję o wpisaniu kon-
kretnych przykładów zagrożeń oraz 
zastanawiają się, jak można im prze-
ciwdziałać i jak unikać w przyszłości 
ich wpływu. Uczniowie wypełniają 
wszystkie pola na karcie pracy. 

•  Praca ze źródłem audio i tekstem 
piosenki W sieci.

Problemy, z jakimi można spotkać się 
w internecie, są tematem wielu arty-
kułów, opracowań oraz książek. Pio-

senka Rozbójnika Alibaby W sieci tak-
że te społeczne zagadnienia porusza. 
Nauczyciel prosi uczniów, aby słucha-
jąc piosenki, śledzili tekst i podkre-
ślili, jakie zagrożenia opisuje autor  
w tym utworze muzycznym. 

Po wysłuchaniu całej piosenki 
uczniowie powinni wskazać: problem 
zdrady przez internet, kontakt z nie-
znajomym, spotkanie z osobą pozna-
ną w internecie.

•  Praca z rozsypanką „Zasady korzy-
stania z internetu”.

Na zakończenie ćwiczeń każda para 
uczniów dostaje rozsypankę (zasa-
dy postępowania przy korzystaniu  
z komputera i internetu oraz ich szcze-
gółowy opis). Zadaniem uczniów jest 
odpowiednio połączyć zasadę z jej 
objaśnieniem i ułożyć je w kolejności. 
Nauczyciel wybiera parę, która od-
czytuje wykonane zadanie, i dokonu-
je ewentualnych poprawek. Następnie 
pyta uczniów, czy mają jakieś własne 
propozycje zasad, które chcieliby do-
pisać do listy. 

Podsumowanie i zakończenie lekcji
Nauczyciel prosi kilku uczniów o od-
czytanie zasad korzystania z interne-
tu. Następnie w czasie wspólnej roz-
mowy przekonuje uczniów, jak ważne 
jest zachowanie ostrożności przy ko-
rzystaniu z komputera i internetu.

Rekapitulacja pierwotna
Nauczyciel prosi uczniów o wyszuka-
nie stron internetowych, które poma-
gają dzieciom w sytuacjach zagroże-
nia w wirtualnym świecie.  

Michał LUBERDA
Kraków, XI Liceum Ogólnokształcące

Zasady bezpiecznego korzy-
stania z internetu, których 
powinieneś przestrzegać
•  Chroń swoją prywatność w sieci.
Jeśli bierzesz udział w jakimkolwiek forum pu-
blicznym w internecie, nie podawaj swojego 
nazwiska, adresu mailowego, numeru telefo-
nu, nazwy szkoły oraz innych informacji, które 
mogłyby pozwolić na ustalenie twojej tożsa-
mości.

•  Nie wysyłaj swoich zdjęć.
Jeżeli chcesz koniecznie wysłać zdjęcie oso-
bom, których nie znasz, zastanów się kilka razy, 
zanim to zrobisz. Nie umieszczaj zdjęć innych 
osób bez porozumienia z tymi osobami.

•  Odpowiadaj mądrze na otrzymane wiado-
mości.

Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości (e-maile, 
komentarze na czacie, IM, grupy dyskusyjne 
itp.), które sprawiają, że czujesz się skrępowany, 
zmieszany lub zaniepokojony. 

•  Bądź ostrożny korzystając z czat roomów.
Czat room jest prawdopodobnie najbardziej 
niebezpiecznym obszarem w internecie. Nigdy 
nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę 
rozmawiasz. Możesz spotkać tam wielu przy-
jaznych i ciekawych ludzi. Pamiętaj jednak, że 
czaty są również wykorzystywane przez oszu-

stów do poszukiwania swoich ofiar, szczególnie 
wśród nastolatków.

•  Bądź ostrożny, jeżeli umawiasz się z osoba-
mi, które poznałeś w sieci.

Pamiętaj, że ludzie nie zawsze są tymi, za kogo 
się podają. Jeśli jednak chcesz się spotkać  
z internetowym znajomym, porozmawiaj o tym 
najpierw z kolegą, koleżanką, osobą dorosłą  
i nigdy nie idź na takie spotkanie sam. Zadbaj  
o to, aby spotkanie odbyło się w miejscu pu-
blicznym, które dobrze znasz.

•  Bądź podejrzliwy, jeśli ktoś, kogo poznałeś 
na czacie, próbuje nastawiać cię przeciwko 
rodzicom, opiekunom, nauczycielom czy 
przyjaciołom.

Niektóre czaty wykorzystywane są przez prze-
stępców, pedofili, sekty i inne niebezpieczne 
grupy do nakłaniania młodych ludzi, by zrobili 
coś, czego nie chcieliby robić.

•  Bądź ostrożny, jeśli ściągasz coś do swoje-
go komputera ze strony WWW.

Niektóre strony WWW proszą o pozwolenie 
na załadowanie jakiegoś programu lub „pod-
łączenie się”, w niektórych przypadkach mogą 
być wykorzystywane później do przesyłania 
ci jedynie irytujących reklam. Niestety, często 
są również używane do ingerowania w twoją 
prywatność, śledzenia tego, co robisz w danej 
chwili w sieci, czy wprowadzania wirusów do 

twojego komputera. 

•  Zastanów się, jakie wiadomości na swój 
temat chciałbyś umieścić w blogu i czy na-
prawdę powinieneś to zrobić.

Wszystko, co umieścisz w blogu, może być nie 
tylko przeczytane przez innych użytkowników 
sieci, lecz także z łatwością kopiowane i prze-
chowywane, a w przyszłości może zostać wy-
korzystane przeciwko tobie. To, co teraz wydaje 
ci się fajne i zabawne, może okazać się niesto-
sowne i kłopotliwe kilka lat później, np. gdy bę-
dziesz się starał o przyjęcie do szkoły czy pracy.

•  Powinieneś też uważać, co mówisz o człon-
kach swojej rodziny, znajomych i przyja-
ciołach, aby nie sprawić im przykrości czy 
wręcz nie narazić na niebezpieczeństwo.

Pamiętaj, że w internecie również obowiązują 
zasady dobrego wychowania. Nie rób niczego, 
co mogłoby urazić innych użytkowników lub 
byłoby sprzeczne z prawem.

•  Zadbaj o bezpieczeństwo swojego kom-
putera.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo twoich danych za-
leży także od ciebie. Zainstaluj na swoim kom-
puterze oprogramowanie antywirusowe i staraj 
się je aktualizować. Włącz zaporę (firewall), two-
rząc hasła do kont, usług. Pamiętaj, by były one 
skomplikowane i składały się z różnych znaków. 
Przy logowaniu używaj klawiatury ekranowej. 

Zagrożenia i reakcja – karta pracy

Zagrożenia Przykłady Reakcja Jak unikać
zawieranie znajomości z nieznajomymi
ujawnianie prywatnych danych
łamanie praw autorskich
pornografia, promocja seksu
zatracenie poczucia granicy pomiędzy 
rzeczywistością i fikcją
wszechobecność przemocy
uzależnienie od komputera i internetu
słaba komunikacja w rodzinie
cyberprzemoc
wirusy i szkodliwe oprogramowanie
podszywanie się pod inną osobę
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Cele: 
–  uświadomienie zagrożeń związa-

nych z korzystaniem z internetu;
–  przypomnienie zasad bezpieczeń-

stwa obowiązujących w sieci;
–  omówienie sposobów reakcji na nie-

pokojące zdarzenia w internecie;
–  przedstawienie strony sieciaki.pl;
–  przekazanie rodzicom (w formie li-

stu wklejanego do dzienniczka) in-
formacji na temat zapewniania dzie-
ciom bezpieczeństwa w internecie.

Metody pracy:
–  prezentacja pokazu multimedialne-

go „Poznajemy Sieciaki”;
–  projekcja fragmentu filmu Sieciaki 

– „Mów, jeśli coś jest nie tak”;
–  rozmowa kierowana, dyskusja;
–  zaprezentowanie strony sieciaki.pl;
–  quiz dotyczący znajomości pojęć zwią-

zanych z bezpieczeństwem w sieci.

Środki i materiały:
–  film Sieciaki (fragment 3 – „Mów, je-

śli coś jest nie tak” do pobrania ze 
strony fdn.pl lub do bezpośrednie-
go odtworzenia z płyty Sieciaki, ze 
strony sieciaki.pl – z SiecioTV bądź 
z YouTube);

–  strona internetowa sieciaki.pl;
–  listy do rodziców (materiał wydru-

kowany ze strony dzieckowsieci.pl 
– strona główna – „Rodzice” – „Po-
rady dla rodziców”);

–  komputer z dostępem do internetu;
–  drukarka;
–  rzutnik multimedialny.

Przebieg zajęć
•  Wstęp.
Powitanie uczestników, przedstawie-
nie tematyki zajęć.

•  Rozmowa kierowana.

Nawiązanie do zeszłorocznych zajęć 
i postaci Sieciaków. Przypomnienie 
sieciakowych zasad bezpiecznego 
korzystania z internetu (nie podawaj 
swoich danych; zabezpiecz swój kom-
puter; mów, jeśli coś jest nie tak).

•  Projekcja.
Sieciaki (fragment 3 – „Mów, jeśli coś 
jest nie tak”).

•  Dyskusja.
Rozmowa na temat doświadczeń 
dzieci związanych z użytkowaniem 
internetu. Omówienie, co może zanie-
pokoić w internecie i jak należy reago-
wać (powiedzieć rodzicom, zamknąć 
stronę itp.). Rozmowa na temat prawa 
do szukania pomocy (osoby dorosłe, 

organizacja helpline.org.pl).

•  Prezentacja.
Prezentacja strony internetowej sie-
ciaki.pl. 

•  Quiz.
Wspólne rozwiązywanie quizu do-
tyczącego bezpieczeństwa w sieci na 
stronie sieciaki.pl.

•  Zakończenie.
Podsumowanie zajęć, podziękowanie 
uczestnikom za udział. Przekazanie 
wychowawczyni listów do rodziców 
do wklejenia do dzienniczków.  

Agnieszka KOWNATKA-RUSZKOWSKA 
Edyta MRUK

Warszawa, Szkoła Podstawowa nr 306

Serfujemy z Sieciakami
Scenariusz zajęć profilaktycznych

Autorska kontynuacja zajęć proponowanych przez Fundację Dzieci Niczyje (scenariusz zajęć „Sieciaki” do-
stępny na stronie internetowej fdn.pl). Materiał proponuje się wykorzystać w trakcie zajęć dla uczniów 
klasy I, a „Serfujemy z Sieciakami” – w klasie II szkoły podstawowej.

Agnieszka KOWNATKA-RUSZKOWSKA, Edyta MRUK

Szuflada 2013
Wyniki ogólnopolskiego konkursu literackiego

W kategorii wiersz (tekst piosenki Straszny internauta)

1.   Maria Wiaderek (Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie) 
– za utwór Tango dla BB

2.     Joanna Gołkowska-Radzioch (VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Katowicach) za utwór rozpoczynający się od słów: „W mieszkaniach, 
domach, pubach i szkołach”

3.     Aneta Stankiewicz (Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. bpa gen. broni Tade-
usza Płoskiego w Kłębowie) – za utwór Straszny internauta

W kategorii scenka kabaretowa Bal w bibliotece
Jury nie przyznało 1. miejsca.
2.   Maria Jonak (Zespół Szkół nr 5 w Tychach) 
3.   Honorata Węcławowicz-Pałczyńska (Gimnazjum nr 44 w Warszawie) 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 kwietnia podczas VII Krajowej Konferencji 
Nauczycieli Bibliotekarzy w Warszawie. 

IV edycję konkursu wsparli sponsorzy: Instytut Badań w Oświacie, wydawnictwo 
Bajka, wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Sejmowe, wydawnictwo Nasza Księgarnia, 
wydawnictwo Arcana oraz Agencja Sukurs.

KONKURS
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Wprowadzenie
Sztuka bezpiecznego korzystania z sie-
ci jest jedną z najważniejszych umiejęt-
ności, jakie należy przekazać dzieciom. 
Do tego potrzebne jest jednak zaanga-
żowanie wszystkich stron: nauczycieli, 
rodziców i dzieci. Niezbędne jest też 
zintegrowanie i zaktywizowanie śro-
dowiska lokalnego w szkole i poza nią. 
Taka idea przyświecała organizatorom 
I Dzielnicowych Dni Bezpiecznego 
Internetu. Dołączony scenariusz doty-
czy spotkania z uczniami (po trzech 
reprezentantów) i nauczycielami (po 
jednym) ze wszystkich szkół podsta-
wowych w warszawskiej dzielnicy 
Bemowo. Jego głównym zadaniem 
było zawiązanie Koalicji na rzecz Bez-
piecznego Internetu oraz zainspirowa-
nie młodzieży do propagowania praw  
i obowiązków internauty wśród kole-
gów. Wyróżnieni w ten sposób ucznio-
wie stali się ambasadorami pozytyw-
nego korzystania z sieci. 

Spotkanie przedstawione w scena-
riuszu można przeprowadzić dla jed-
nej lub kilku szkół lub dla konkretnego 
poziomu edukacyjnego – wybierając 
odpowiednią liczbę reprezentantów. 

Zajęcia zrealizowane wg scenariu-
sza udały się znakomicie i spotkały  
z bardzo dobrym odzewem ze stro-
ny nauczycieli i uczniów z zaproszo-
nych szkół. Spełniły też założone cele 
– stworzyło trend bezpiecznego korzy-
stania z sieci, zachęciły do szanowania 
praw i obowiązków internauty, zinte-
growały środowisko. Przyczyniły się 
także do rozpropagowania w jeszcze 
większej mierze działalności Fundacji 
Dzieci Niczyje na rzecz bezpiecznego 
internetu oraz zachęciły nauczycieli 
do korzystania z publikowanych przez 
fundację materiałów i programów.

Charakterystyka zajęć
Zajęcia te nie są lekcją, a raczej warsz-
tatami, w których uczestniczą dzieci 
i dorośli (zarówno w wersji dla kilku 
szkół, jak i dla jednej – wtedy można 
zaprosić np. pedagoga i psychologa, 
dyrekcję, wychowawców klas). War-
to zadbać o to, by wszyscy czuli się 
równorzędnymi partnerami w trosce 
o prawa i obowiązki. Ważne jest, żeby 
przygotować dodatkowe elementy 
podkreślające wyjątkowość spotka-
nia, np. certyfikaty lub dyplomy dla 
uczestników lub szkół, znaczki, de-
klarację przystąpienia do koalicji, któ-
rą uczestnicy spotkania mogliby pod-
pisać. Podczas spotkania uczestnicy 
siedzą na krzesłach w kręgu.

Uczestnicy
Warsztaty adresowane są do uczniów 
klas IV-VI szkoły podstawowej. Warto 
zaangażować też innych nauczycieli 
wspierających organizatorów. Liczba 
uczestników – do 30 osób z różnych 
szkół lub klas. Warto, żeby było dwóch, 
trzech dorosłych, którzy na równi  
z uczniami braliby udział w zajęciach.

Zajęcia poprowadzić może nauczy-
ciel (informatyk, bibliotekarz), pe-
dagog lub psycholog, o ile jest osobą 
interesującą się internetem i znającą 
jego mocne i słabe strony. Wymagane 

jest zapoznanie się z kursem dla pro-
fesjonalistów dostępnym na stronie 
dzieckowsieci.fdn.pl.

Warsztaty są świetną okazją do zin-
tegrowania środowiska w dzielnicy 
lub gminie. Rangę spotkania podnio-
słaby obecność burmistrza, wójta lub 
innego przedstawiciela władz, jeżeli 
nie w charakterze uczestnika całego 
spotkania, to chociaż gościa, np. oso-
by wręczającej na koniec certyfikaty.

Czas: jedna godzina zegarowa.

Cele:
–  utworzenie Koalicji na rzecz Bez-

piecznego Internetu; 
–  uświadomienie pozytywnych stron 

internetu;
–  poznanie zagrożeń związanych z ko-

rzystaniem z sieci;
–  przedstawienie praw i obowiązków 

użytkownika internetu;
–  omówienie możliwych reakcji na 

niepokojące zdarzenia w internecie;
–  stworzenie kodeksu bezpiecznego  

i kulturalnego internauty;
–  zintegrowanie środowiska uczniów 

i nauczycieli ze szkół uczestniczą-
cych w warsztacie.

Metody pracy: rundka, prezentacja 
multimedialna, burza mózgów, praca 
w grupach, dyskusja, rozmowa kiero-
wana.

Sprzęt: odtwarzacz DVD, kompu-
ter z dostępem do internetu, rzutnik 
multimedialny, drukarka.

Materiały: 
–  wizytówki dla uczestników (najle-

piej w formie identyfikatorów, pla-
kietek konferencyjnych), kłębek ład-
nego sznurka lub wstążki (bardzo 
długi), koło z kolorowego papieru  
o średnicy ok. 30 cm w środku na-
pis „internet”, paski papieru koloro-
wego – � cm na �0 cm, dwa arkusze 

Stwórzmy koalicję!
Scenariusz spotkania z dziećmi i nauczycielami w ramach Dzielnicowego Dnia Bezpiecznego Inter-
netu dla szkół podstawowych.

Agnieszka KOWNATKA-RUSZKOWSKA, Edyta MRUK

Wszyscy uczestnicy podpisują 
deklarację przystąpienia do koalicji.
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papieru A0, flamaster, marker, kartki  
z tematami (prywatność, kontakty, 
zasoby – własność intelektualna, wie-
dza, rozrywka, treści), czyste kartki, 
długopisy, certyfikaty, dyplomy lub 
znaczki – jeżeli mają być wręczane;

–  prezentacja multimedialna (z tema-
tem zajęć i poszczególnymi etapami 
zajęć);

–  filmiki z kampanii społecznych 
Fundacji Dzieci Niczyje: Nigdy nie 
wiesz, kto jest po drugiej stronie, Baw się  
w internecie bezpiecznie, Internet to 
okno na świat, Where is Klaus? (klick-
safe.de) – mogą być odtwarzane 
bezpośrednio z internetu (YouTu-
be), Ściąganie to kradzież (reklama 
społeczna umieszczana na począt-
ku większości filmów DVD).

Przebieg zajęć
Uczestnicy siedzą w kręgu.
•  Wprowadzenie (ok. 2 min).
Przywitanie uczestników i przedsta-
wienie celu spotkania.

•  Zabawa integracyjna „Wysyłamy 
e-maila” (ok. 5-7 min, w zależności 
od liczby uczestników; potrzebny 
jest kłębek).

Uczestnik spotkania, trzymając w ręku 
kłębek, przedstawia się – mówi, jak ma 
na imię, z jakiej jest szkoły, klasy, co 
lubi robić, po czym przekazuje kłębek 
kolejnej osobie, trzymając swój rozwi-
nięty kawałek sznurka. Gdy wypowie-
dzą się wszyscy uczestnicy, utworzy 
się między nimi sieć połączeń.

•  Po co nam internet? (ok. 7 min).
Metoda słoneczka (potrzebne jest koło 
z napisem „internet”, paski kolorowe-
go papieru, długopisy dla wszystkich 
uczestników spotkania). Na środku 
położone jest koło z napisem „inter-

net”. Każdy uczestnik spotkania na 
wąskich paskach papieru pisze wy-
raźnie po trzy zastosowania interne-
tu (po jednym na pasku). Prowadzą-
cy układa je na podłodze wokół koła  
z napisem „internet” – jak promienie. 
Powtarzające się zastosowania ukła-
dane są w jednej linii (długi promień). 
Jeden z uczestników albo prowadzący 
odczytuje wszystkie zastosowania in-
ternetu. Jeżeli zabraknie jakiejś waż-
nej funkcji, można ją dopowiedzieć 
albo zadać pytanie naprowadzające  
i uzyskać odpowiedź od uczestników.

•  Czy można żyć bez internetu? (ok. 
�0 min).

Dyskusja na temat: czy można żyć bez 
internetu? Jakie są jego mocne strony? 
Jakie zagrożenia? (Niebezpieczne 
kontakty, niebezpieczne treści, cyber-
przemoc, cyberprzestępczość, uzależ-
nienie). Co uczestnicy uważają za naj-
większe zagrożenie? Czy i jak można 
zapobiec zagrożeniom w sieci?

•  Stworzenie koalicji (ok. 5-7 min).
Wskazanie, że to, jak użytkownik ko-
rzysta z sieci, zależy przede wszyst-
kim od niego samego. Uczestnikom 
proponuje się stworzenie koalicji, któ-
ra propagowałaby bezpieczne korzy-
stanie z sieci w środowisku kolegów  
i najbliższych. Zostaje zaprezentowa-
na i przeczytana deklaracja (wyświe-
tlona za pomocą rzutnika na ekranie). 
Wszyscy uczestnicy podpisują wy-
drukowane deklaracje.

•  Prawa i obowiązki internauty (ok. 
�5 min). 

Potrzebne dwie duże kartki papie-
ru, flamaster, odtwarzacz DVD, film 
DVD z reklamą społeczną Ściąganie to 
kradzież, filmiki z kampanii społecz-

nych Fundacji Dzieci Niczyje, kompu-
ter z dostępem do internetu, rzutnik 
multimedialny).

Uczestnicy metodą burzy mózgów 
odpowiadają na pytanie: Jakie prawa i 
obowiązki ma internauta? Zapisują pro-
pozycje na dużych kartkach. Następnie 
oglądają i komentują krótkie filmy:
–  Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej 

stronie (prawo do anonimowości, 
prywatności, obowiązek ochrony 
danych osobowych, zasada ograni-
czonego zaufania itp.);

–  Baw się w internecie bezpiecznie (pra-
wo do prezentacji siebie, szacunek 
do innych użytkowników, prawo do 
szukania pomocy itd.);

–  Where is Klaus? (prawo do informacji, 
rozrywki, obowiązek ochrony dzieci 
przed niebezpiecznymi treściami);

–  Ściąganie to kradzież (ochrona wła-
sności intelektualnej).

•  Praca w grupach (ok. �5 min).
Uczestnicy zostają podzieleni na 
grupy, które mają za zadanie okre-
ślić prawa i obowiązki internautów 
w następujących obszarach (jedna 
grupa – jeden obszar): kontakty, pry-
watność, treści. Grupy liczą po cztery, 
pięć osób, tematy mogą się powta-
rzać. Przedstawiciele grup odczytują 
wypracowane zasady, po czym na ich 
podstawie tworzą kodeks bezpiecz-
nego i kulturalnego internauty.

•  Zakończenie.
Podziękowanie za spotkanie. Wręcze-
nie reprezentantom szkół certyfika-
tów przystąpienia do koalicji.  

Agnieszka KOWNATKA-RUSZKOWSKA 
Edyta MRUK

Warszawa, Szkoła Podstawowa nr 306

Zdjęcia ze spotkania można znaleźć na stronie: 
bemowo.waw.pl/dzieci_i_mlodziez/galerie_
zdjec/bemowskie_sieciaki,3210.

Deklaracja
My, niżej podpisani, reprezentanci bemow-
skich szkół podstawowych oświadczamy, że 
przystępujemy do Koalicji na rzecz Bezpiecz-
nego Internetu uczniów szkół podstawowych 
„Bemowskie Sieciaki”.

Zobowiązujemy się być rzecznikami bez-
piecznego korzystania z sieci. Chcemy bez-
piecznie korzystać z internetu, propagować 
wiedzę o zagrożeniach w sieci i sposobach ich 
zapobiegania w środowisku kolegów, koleża-
nek i rodziców, sprzeciwiać się cyberprzemocy, 
nie łamać praw autorskich.

Członkowie koalicji 
otrzymali pamiątkowe 
znaczki (nauczyciel 
bibliotekarz uzyskał 
od fundacji zgodę na 
wykorzystanie postaci  
i nazwy Sieciaki).
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Lokal i zbiory
W 2005 r., w wyniku rozwiązania Ze-
społu Szkół nr �� w Toruniu, Szkoła 
Podstawowa nr 3 przeniesiona zosta-
ła do nowego budynku, w którym na 
pierwszym piętrze ulokowana zosta-
ła biblioteka, składająca się z lokalu 
o powierzchni ok. �00 m kw. i poko-
ju opracowań zbiorów liczącego 8 m 
kw. Okrągły lokal z dużym filarem 
pośrodku stał się dla nauczycieli bi-
bliotekarzy niemałym wyzwaniem  
w urządzaniu funkcjonalnej bibliote-
ki. Udało się wydzielić:
–  strefę czytelni z księgozbiorem pod-

ręcznym,
–  strefę wypożyczeń z wolnym dostę-

pem do półek, 
– strefę multimedialną. 

Biblioteka jest czynna w godz. 7.30-
-�6, a zatrudnionych jest w niej dwóch 
nauczycieli bibliotekarzy.

Początki zbiorów w nowej placówce 
to pozycje wyselekcjonowane ze zbio-
rów ZS nr ��, przewiezione przez nas 
podczas wakacji 2005 r. – 2230 książek 
o wartości �6 tys. zł i �00 jednostek 
zbiorów specjalnych (kasety audio  
i wideo) o wartości �,6 tys. zł. W paź-
dzierniku rozpoczęłyśmy pierwsze 
wypożyczenia, mając w bazie kompu-
terowej ok. �400 książek. Rozwinęły-
śmy także szeroko zakrojoną akcję po-
zyskiwania nowych pozycji, trwającą 
do dziś. Obecnie, po siedmiu latach, 
mamy 5700 książek o wartości ponad 
56 tys. zł i 500 jednostek zbiorów spe-
cjalnych o wartości �0,5 tys. zł.

Nasze źródła wpływów to: rada ro-
dziców (zbiory zakupione dzięki niej 
stanowią ponad 22% wpływów), bu-

dżet szkoły (ok. �8%) oraz dary i inne 
sposoby pozyskiwania zbiorów (60% 
wpływów). Na to ostatnie składają 
się pozycje podarowane przez dzieci  
i ich rodziców, zaprzyjaźnione z nami 
organizacje i stowarzyszenia, zakupy 
w ramach współrealizacji projektów 
Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, pozycje gratisowe z kierma-
szów, zakupy z dochodów ze sprze-
daży makulatury i przekazane do bi-
blioteki przez samorząd uczniowski, 
a także dodatki do prenumerat oraz 
nagrody zdobyte przez szkołę w róż-
nych konkursach.

Obecnie mamy dobrze zaopatrzony 
i systematycznie uzupełniany księgo-
zbiór podręczny, a także dział lektur 
uwzględniający zmiany podstawy 
programowej. Dzieci i młodzież mają 
dostęp do nowości z literatury pięknej 
i popularnonaukowej, a nauczycie-
le do publikacji pedagogicznych. Na 
bieżąco analizujemy rynek wydaw-
niczy, zapoznajemy się z recenzjami 
książek, dzięki czemu wybieramy 
najwartościowsze pozycje. Przy za-
kupach książek uwzględniamy głosy 
nauczycieli i uczniów. 

Podobnie jest w przypadku zbiorów 
specjalnych. Posiadamy ponad �00 
edukacyjnych programów multime-
dialnych, w tym programy wspoma-
gające naukę poszczególnych przed-
miotów (np. informatyka, muzyka, 
plastyka, przyroda, matematyka), pro-
gramy wspierające pracę z uczniem  
o specyficznych trudnościach w na-
uce. Nasza filmoteka zawiera prawie 
�80 jednostek. Są to adaptacje lektur, 
wartościowe filmy dla dzieci i mło-
dzieży, filmy edukacyjne i popular-

nonaukowe. Mamy także ponad 200 
dokumentów dźwiękowych, w tym 
spory zbiór książek mówionych.

Internetowe centrum 
informacji multimedialnej
Od początku istnienia biblioteki 
uczniowie mieli dostęp do czterech 
stanowisk komputerowych, od 2007 r. 
do ośmiu i urządzenia wielofunkcyj-
nego (ksero, drukarka, skaner). 

Dysponujemy dwoma stanowiskami 
dla nauczycieli bibliotekarzy: kompu-
terem bazą z drukarką w pokoju opra-
cowań zbiorów oraz stanowiskiem do 
wypożyczeń. Dzięki wsparciu rady 
rodziców w 2007 r. zakupiłyśmy kody 
kreskowe oraz czytnik kodów, a w 
20�� r. udostępniłyśmy katalogi biblio-
teczne w sieci szkolnej.

W ramach edukacji czytelniczej  
i medialnej uczniowie poznają zasady 
korzystania z tradycyjnych źródeł in-
formacji i z katalogów komputerowych 
oraz z różnorodnych multimedialnych 
encyklopedii i słowników. Uczą się 
korzystania z takich programów, jak 
PowerPoint, Movie Maker. Czytelnicy 
poznają również zasady bezpiecznego 
poruszania się w internecie. Prowa-
dzone są zajęcia propagujące ciekawe 
strony edukacyjne (ulubiona strona 
naszych maluchów to strona Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Kultura w sieci dla dzieci”: 
kula.gov.pl). Zarówno nauczyciele, jak 
i uczniowie zaznajomieni zostali z bi-
bliotekami cyfrowymi.

Na co dzień uczniowie wykorzy-
stują komputery w celu przygotowa-
nia się do lekcji – wyszukują potrzeb-
ne materiały z internetu, korzystają  

Żywo obecna  
w środowisku miasta
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3  
w Toruniu

Polecamy bardzo ciekawe przykłady współpracy międzypokoleniowej oraz projekty realizowane ze środo-
wiskiem pozaszkolnym, a także liczne propozycje różnorodnych form aktywizowania uczniów.

Katarzyna KATRYŃSKA, Małgorzata KOWALSKA 
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z programów multimedialnych do-
stępnych w naszych zbiorach, oglądają 
filmy popularnonaukowe lub ekrani-
zacje lektur. Coraz częściej kontaktują 
się z nauczycielami poprzez pocztę 
internetową – wykonują zadania do-
mowe i przesyłają je nauczycielom. 

Międzyszkolny turniej 
wiedzy z edukacji 
czytelniczej i medialnej 
Podsumowaniem, sprawdzeniem 
praktycznych umiejętności uczniów 
z zakresu edukacji czytelniczej i me-
dialnej jest organizowany przez nas 
od 2006 r. międzyszkolny turniej wie-
dzy z edukacji czytelniczej i medial-
nej. Celem konkursu jest propagowa-
nie wiedzy z tego zakresu, integracja 
środowiska uczniów i nauczycieli, 
wdrażanie uczniów do zdrowej ry-
walizacji, uczenie ich odpowiedzial-
ności za pracę w zespole, a przede 
wszystkim kształcenie umiejętności 
poszukiwania informacji w różnych 
źródłach (głównie encyklopediach  
i słownikach tradycyjnych, multime-
dialnych i internetowych, czasopi-
smach) oraz kształcenie umiejętności 
selekcji i przetwarzania informacji. 
W publikacji „Biblioteka – wizytów-
ka szkoły” dostępne są scenariusze 
edycji turniejów pod hasłem: „Histo-
ria książki”, „Wokół filmu”, „W świe-
cie czasopism”, „Patroni roku 20��: 
Maria Skłodowska-Curie, Jan Hewe-
liusz, św. Maksymilian Maria Kolbe, 
Czesław Miłosz”. Scenariusze edycji 
o tematyce lokalnej „Obchody Roku 
Lindego w Toruniu” i „775. rocznica 
lokacji Torunia” zostały opublikowa-
ne w czasopiśmie „Toruńskie Silva 
Rerum”. Turnieje relacjonowane były 

także w programach Toruńskiej Tele-
wizji Kablowej.

Współpraca z Toruńskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku
Działaniem o wyjątkowym charakte-
rze jest współpraca biblioteki szkolnej, 
a z czasem koordynacja współpracy 
całej szkoły, z sekcją „Bank czasu 
– wolontariat” Toruńskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Współpraca 
rozpoczęła się w 2007 r. z inicjatywy 
przewodniczącej sekcji „Bank czasu 
– wolontariat” TUTW i naszej – na-
uczycieli bibliotekarzy. 

W 2007 r. sekcja realizowała duży 
projekt „Trzeci wiek w stronę społecz-
ności lokalnej” przy wsparciu finanso-
wym Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. W ramach współpracy zo-
stały przeprowadzone warsztaty dla 
wolontariuszek na temat form pracy 
z książką. Poznały one najważniejsze 
metody i techniki pracy z dzieckiem  
z wykorzystaniem książki. Miały 
także okazję praktycznie uczestni-
czyć w zajęciach z dziećmi. Aktyw-
nie włączyły się w szkolne obchody 
Dnia Pluszowego Misia oraz prace 
organizatorskie i jurorskie międzysz-
kolnego turnieju wiedzy z edukacji 
czytelniczej i medialnej dla szkół 
podstawowych. Obecnie uczestnicz-
ki warsztatów wykorzystują nabyte 
umiejętności w swojej pracy z dzieć-
mi w bibliotekach innego typu oraz 
ogniskach wychowawczych. Dzięki 
projektowi nasza biblioteka szkolna 
zyskała komplet encyklopedii i słow-
ników o wartości 960 zł, które stały 
się bazą dla warsztatu informacyj-
nego młodej, wówczas dwuletniej, 
placówki. 

„Marzenia w migawce” to kolejny 
projekt TUTW zorganizowany przy 
wsparciu finansowym Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. Bibliote-
ka uczestniczyła w jednym z etapów 
projektu. Podczas ferii zimowych  
w 2009 r. zorganizowane zostały mię-
dzypokoleniowe integracyjne warsz-
taty fotograficzne. Tematyka zajęć 
obejmowała gry integracyjne, teorię 
fotografii, ćwiczenia fotograficzne  
w pomieszczeniu i plenerze (portret, 
krajobraz, natura, abstrakcja), wspól-
ną analizę zdjęć i tworzenie wystawy.  
W bibliotece szkolnej uczestnicy warsz-
tatów przygotowali wystawę portre- 
tów. Stała się ona też fragmentem 
większej wystawy, zorganizowanej  
w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu, 
gdzie miało miejsce podsumowanie 
całego projektu. Niematerialną war-
tością projektu było, prócz pogłębie-
nia wiedzy na temat sztuki fotografii  
i umiejętności fotografowania, zatar-
cie granic pokoleniowych: wzajemne 
poznanie i pełna harmonii wspólna 
nauka, zabawa i praca. 

Pomysł na ostatni projekt powstał 
kilka lat wcześniej podczas spotka-
nia przedstawicieli TUTW z naszymi 
nauczycielami. Zrealizowany został  
w 20�0 r. dzięki finansowemu wspar-
ciu Samorządu Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. To projekt: „Młodzi 
i starsi razem”. Jego ideą było łączenie 
potencjałów dwóch pokoleń (osób 
starszych i dzieci) w realizowaniu 
wspólnych celów, m.in. nauki śpiewu 
pieśni patriotycznych. Osiągnięto to 
dzięki wspólnym próbom i występom 
chórów: TUTW i SP nr 3. Dla pełnej 
realizacji przedsięwzięcia zostały 
zakupione do biblioteki szkolnej wy-

Kółko warcabowe. W czytelni.
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dawnictwa muzyczne i o treści patrio-
tycznej za ponad 400 zł. 

Ze strony szkoły w projekt zaanga-
żowało się wielu nauczycieli (muzyk, 
polonista, historyk, plastyk), a także 
rodzice. Nauczyciele bibliotekarze byli 
koordynatorami wszystkich działań. 
Efektem tego projektu było pięć kon-
certów w wykonaniu połączonych 
chórów – Toruńskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Toruniu dla: słuchaczy TUTW 
na UMK w Toruniu, społeczności SP 
nr 3 z okazji Święta Niepodległości, 
seniorów MSM w Klubie „Sobótka”, 
pensjonariuszy Domu Opieki Społecz-
nej w Wielkiej Nieszawce, mieszkań-
ców Torunia podczas obchodów Świę-
ta Niepodległości na Nowym Rynku. 
Relacja z koncertu szkolnego znalazła 
się także w aktualnościach Toruńskiej 
Telewizji Kablowej.

W organizacji imprez i projektów 
nauczyciele bibliotekarze w każdej 
chwili mogą liczyć na pomoc wolon-
tariuszy, którzy wspierają przeprowa-
dzenie tak dużych imprez bibliotecz-
nych jak wyżej wspomniany turniej 
wiedzy czy Mistrzostwa Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w Warca-
by Klasyczne. Wolontariusze zawsze są 
chętnie widziani w szkole – korzystają 
z pomieszczeń szkoły z okazji Święta 
Wolontariatu czy, jak ostatnio, z ICIM 
w ramach realizacji projektu dla senio-
rów Polska Cyfrowa Równych Szans. 

W 20�� r. szkoła została laureatem 
konkursu „Organizacja przyjazna 
wolontariuszom”, organizowanego 
po raz pierwszy przez Centrum Wo-
lontariatu w Warszawie. O taki tytuł 
dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Toru-
niu wystąpił właśnie Toruński Uni-
wersytet Trzeciego Wieku.

Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych  
i urodziny biblioteki
Od początku istnienia biblioteki 
duża waga przykładana jest do uro-
czystych obchodów Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 
Obchody te łączone są z Urodzinami 
Biblioteki (pierwsze były Chrzciny 
Biblioteki). Jest to okazja do przepro-
wadzenia lekcji w klasach młodszych. 
W klasach I to uroczyste pasowanie 
na czytelnika poprzedzone zapo-

znaniem z podstawowymi informa-
cjami o bibliotece szkolnej i o posza-
nowaniu książki. Klasy II poznają 
zasady korzystania z czytelni, klasy 
III z ICIM. Klasy IV poznają katalogi 
biblioteczne (tradycyjne i komputero-
we), uczą się także logować na swo-
im koncie czytelnika. Lekcjom tym 
towarzyszą różnorodne imprezy bi-
blioteczne: minikonkursy czytelnicze  
z nagrodami dla wszystkich uczniów 
(krzyżówki, rebusy) i konkursy bi-
blioteczne (np.: „Mistrz rzetelnej in-
formacji” – konkurs umiejętności wy-
szukiwania informacji w książkach 
popularnonaukowych), plastyczno-
-literacki „Czytamy książki polskich 
autorów współczesnych” czy „Boha-
terowie naszych lektur”. W tym czasie 
organizowane są wystawy tematycz-
ne (np. wystawa kolekcji zakładek, 
wystawa związana z obchodami 
Roku Korczakowskiego), spotkania 
autorskie z pisarzami związanymi  
z miastem (np. z Anną Zgierun-Łaci-
ną czy Danutą Żmurko-Daszkowską, 
autorką książki Mikołajowe sekrety), 
warsztaty czytelnicze, np. „Warszta-
ty detektywistyczne” organizowane 
przez wydawnictwo Zakamarki na 
podstawie serii dla dzieci „Biuro De-
tektywistyczne Lassego i Mai”.

Urodziny biblioteki są przede wszyst-
kim okazją do kształtowania postawy 
szacunku i troski o dobro wspólne i po-
szanowanie mienia. Uczniowie anga-
żują się w akcję pozyskiwania zbiorów 
dla biblioteki i tworzenia jej wystroju 
– przynoszą do biblioteki dary książko-
we, ale również kwiaty doniczkowe.

Impreza jest także okazją do wy-
kazania się przez uczniów pomy-
słowością i zdolnościami. Wykonują  
z okazji święta biblioteki laurki, pla-
katy, zakładki do książek. Powstają 
oryginalne życzenia oraz wiersze au-
torstwa dzieci.

Współpraca z Towarzystwem 
Nauczycieli Bibliotekarzy 
Szkół Polskich Oddział  
w Toruniu 
Obie bibliotekarki są aktywnymi 
członkiniami Towarzystwa Nauczy-
cieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i jed-
nym z ich działań na rzecz uczniów  
w ramach TNBSP jest współorganiza-
cja konkursów międzyszkolnych.

Pierwszym z nich jest konkurs 
literacki „Kreujemy świat baśni” 
(pierwsza edycja w 2007 r.). Celem 
konkursu jest rozwijanie inspiracji 
twórczej i wrażliwości estetycznej, 
kształtowanie literackich i plastycz-
nych zainteresowań dzieci, zachęce-
nie do czytelnictwa. Drugi konkurs 
to „Literackie zaproszenie do Toru-
nia – kartka elektroniczna”, którego 
celem jest kształtowanie literackich 
i plastycznych zainteresowań oraz 
umiejętności informatycznych dzieci 
i młodzieży, inspirowanie uczestni-
ków do wzbogacania wiedzy o Toru-
niu, zachęcenie ich do lektury książek 
związanych z Toruniem. Konkursy te 
są propagowane na terenie miasta, ale 
w szkole jest także ścisła współpraca 
nauczycieli bibliotekarzy z innymi 
nauczycielami przy organizacji etapu 
szkolnego tych imprez.

Koło warcabowe
Od 20�0 r. nauczyciele bibliotekarze 
propagują grę w warcaby w ramach 
kółka warcabowego działającego  
w bibliotece. Uczniowie oprócz roz-
grywek wewnątrzszkolnych biorą 
udział w rozgrywkach międzyszkol-
nych: w Toruńskiej Lidze Warcabo-
wej, Grand Prix Torunia w Warcaby 
Klasyczne, Mistrzostwach Torunia, 
Mistrzostwach Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego dla Szkół Pod-
stawowych w Warcaby Klasyczne 
(biblioteka jest współorganizatorem 
tych rozgrywek). W tym roku szkol-
nym bibliotekarki przystąpiły do 
programu „Scrabble w Szkole” i li-
czą, że ta gra także stanie się w szko-
le popularna. 

Przedstawione w artykule przy-
kłady to tylko niektóre z działań 
biblioteki. Biblioteka Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Toruniu jest ważną pra-
cownią ogólnoszkolną, zaspakajającą 
potrzeby edukacyjne, wychowawcze 
uczniów i kadry pedagogicznej. Jest 
także żywo obecna w środowisku 
miasta dzięki współpracy z różnymi 
organizacjami i instytucjami i po-
przez promocję jej działań w lokal-
nych mediach.   

Katarzyna KATRYŃSKA  
Małgorzata KOWALSKA

Toruń, Szkoła Podstawowa nr 3
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Wyposażenie i zasady 
funkcjonowania mediateki
Biblioteka – centrum multimedialne 
w szkole średniej handlowej w Bru-
neck jest szczególną placówką. We 
wrześniu 2008 r. została pierwszą 
certyfikowaną biblioteką szkolną po-
łudniowego Tyrolu, a cztery lata póź-
niej, we wrześniu 20�2 r., po ponow-
nym audycie znowu uzyskała taki 
certyfikat. 

Mediateka to centralna instytucja 
szkoły oferująca wiele możliwości 
związanych z czytelnictwem, nauką 
i wydarzeniami kulturalnymi. Jest 
dostępna nie tylko dla społeczności 
szkoły, lecz także dla użytkowników 
zewnętrznych, czyli społeczności lo-
kalnej. Zapisanie się do mediateki jest 
darmowe, a zarejestrowany użytkow-
nik uzyskuje prawo do wypożyczania 
wszystkich materiałów. Wraz z zapisa-
niem się użytkownicy wyrażają zgodę 
na elektroniczne rejestrowanie ich da-
nych osobowych, a jeden z punktów 
regulaminu mówi, że w przypadku 
zmiany adresu zamieszkania użyt-
kownik jest zobowiązany do poinfor-
mowania o tym mediateki. 

Regulamin biblioteki dotyczy wszyst-
kich użytkowników bez wyjątku. Są  
w nim zawarte m.in. takie punkty:
•  Wstęp do mediateki z torbami, 

plecakami itp. jest niedozwolony; 
przedmioty wartościowe należy 
trzymać przy sobie.

•  W mediatece nie wolno jeść ani pić.
•  Mediateka jest biblioteką samoob-

sługową, w której użytkownicy mają 
wolny dostęp do zbiorów i mogą  
z nich korzystać w czytelni lub wy-
pożyczać do domu.

•  Odwiedzający bibliotekę mogą czy-
tać i uczyć się przy stolikach, nie 

powinni jednak przeszkadzać in-
nym użytkownikom, zachowując 
się głośno.

•  Klasy mogą pracować w mediatece 
jedynie w obecności swojego na-
uczyciela. 

•  Wszystkich użytkowników obowią-
zuje zakaz kopiowania materiałów 
ze względu na prawo autorskie.

W przypadku niestosowania się do 
regulaminu mediateki lub regulaminu 
pracowni komputerowej istnieje moż-
liwość wykluczenia użytkownika.

Biblioteka czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
7.45 do �7 i �7.30, w soboty natomiast 
od 7.45 do �2.�5. Pracują w niej dwie 
bibliotekarki (jeden etat – 38 godzin 
tygodniowo). 

Wcześniej biblioteka – mediateka zaj-
mowała powierzchnię 300 m kw., ale od 
2005 r. lokal zajmuje około 500 m kw. 
Jest dobrze przemyślany, chociaż tak na-
prawdę jest to jedno duże pomieszcze-
nie, w którym znalazły miejsce m.in.: 
duże stanowisko dla bibliotekarzy, 
przy którym odbywa się wypożycza-
nie, regały ze zbiorami książkowymi  
i zbiorami multimedialnymi, pomiesz-
czenie z kserokopiarkami, sześciobocz-
ne stanowiska komputerowe, miejsce 
na spotkania, wykłady itp. wspoma-
gane prezentacjami multimedialnymi 
(komputer z projektorem), stoliki do sa-
modzielnej pracy, galeria, a nawet mała 
agora. Jedna ze ścian biblioteki, przyle-
gająca do auli szkolnej, jest wyposażo-
na w rozsuwane drzwi. Pozwala to –  
w razie większych spotkań – na po-
większanie powierzchni biblioteki.

W zasobach mediateki znajduje się 
ponad �6 tys. różnych mediów, w tym 
znaczny zbiór książek. Większość do-

stępnych multimediów na CD to pły-
ty towarzyszące książkom. Biblioteka 
korzysta z licencji online na czasopi-
sma, ale są to zwykle tańsze tytuły. 
Większość czasopism stanowią eg-
zemplarze drukowane. Ze względu 
na to, że wciąż przybywa uczniów 
imigrantów, biblioteka dysponuje 
także niewielkim zbiorem książek  
i materiałów multimedialnych (około 
�50 tytułów) dotyczących języka nie-
mieckiego jako języka obcego. 

Książki wypożyczane są na jeden 
miesiąc, gazety i czasopisma na dzie-
sięć dni, płyty CD, DVD, kasety audio 
i wideo – na siedem dni. Księgozbiór 
podręczny (m.in. leksykony i ency-
klopedie oznaczone czerwoną kropką 
lub specjalną etykietą) oraz materia-
ły dostępne w czytelni nie mogą być 
wypożyczane. Najnowsze numery 
gazet i czasopism można wypożyczać 
po tygodniu od daty wprowadzenia 
ich do biblioteki. Nie można wypoży-
czać ani oddawać zbiorów mediateki  
w imieniu innego użytkownika. Każ-
dy użytkownik odpowiada za znisz-
czenie zbiorów, a zgubione materiały 
muszą zostać odkupione. Zniszczo-
nych materiałów nie wolno naprawiać 
samodzielnie. Termin wypożyczenia 
zbiorów można przedłużyć także te-
lefonicznie, o ile nie zostały one wcze-
śniej zarezerwowane przez inną oso-
bę. Zarezerwowaną książkę należy 
odebrać w ciągu trzech dni. Nauczy-
ciel może także wypożyczyć zestaw 
książek potrzebnych do prowadzenia 
zajęć lekcyjnych. On wtedy wypoży-
cza swoim uczniom książki i odpo-
wiada za te materiały. Termin wy-
pożyczenia takich zestawów wynosi 
maksymalnie dwa miesiące. Książki 
mogą być również wypożyczane na 
wakacje, muszą jednak zostać zwró-
cone wraz z początkiem roku szkol-
nego. Wszystkie wypożyczone zbiory 
należy zwrócić na tydzień przed koń-
cem roku szkolnego.

Mediateka wyposażona jest także 
w 26 stanowisk komputerowych z do-
stępem do internetu. 

Uczenie korzystania  
z informacji – projekt KIWI
W tym miejscu realizowany jest pro-
jekt KIWI – K (Komunikation) I (Infor-
mation) W (Wirtschaft) I (Informatik).

Mediateka KIWI 
w Wirtschafts Fachober-
schule Bruneck

Mediateka realizuje nowatorski pięciomodułowy projekt KIWI, 
przygotowujący czytelników do korzystania z różnych typów 
bibliotek i źródeł informacji.

Bożena BORYCZKA
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Kluczowe cele projektu KIWI to:
–  zdobycie umiejętności poszukiwa-

nia w różnych mediach,
–  umiejętność oceny wyszukanej in-

formacji,
–  umiejętność prezentacji wyszukanej 

informacji,
–  umiejętność samodzielnego korzy-

stania z różnych typów bibliotek.

Projekt rozpoczęty został w roku 
szkolnym 2007/2008 i obejmuje pięć 
modułów kształcenia, odpowiadają-
cych poszczególnym poziomom klas 
(każdy poziom realizuje w ciągu roku 
szkolnego jeden moduł). Na zakoń-
czenie modułu uczniowie otrzymują 
certyfikaty.

Projekt realizowany jest siłami ośmiu 
nauczycieli z grona i kierowniczki 
biblioteki, która jest bibliotekarzem  
i nauczycielem historii. Współpracu-
ją także z biblioteką uniwersytecką  
w Bruneck, uniwersytetem w Bolzano 
i biblioteką miejską w Bruneck. 

Moduł 1.
Wszystkie klasy I przychodzą do bi-
blioteki w październiku, a moduł po-
lega na wprowadzeniu do korzystania 
z biblioteki i systemu informatyczne-
go OPAC. Uczniowie zapoznają się  
z organizacją mediateki – otrzymu-
ją plan przestrzenny pomieszczenia  
i zgodnie z nim mają zadanie zlokali-
zować określone zbiory.

Moduł 2.
W module 2. uczniowie klas II skupiają 

się na poszukiwaniach (podział zbio-
rów na działy). Poznają techniki ko-
rzystania z książek beletrystycznych 
oraz ze słowników (włosko-, anglo-  
i niemieckojęzycznych). Jedna część 
modułu odbywa się w bibliotece miej-
skiej, gdzie udają się uczniowie. Pozna-
ją tam zasady korzystania z tej placów-
ki i organizację zbiorów, otrzymują 
ankietę, wyszukują właściwe informa-
cje i wypełniają ją. Stoi za tym idea, że 
uczniowie, którzy w module �. nabyli 
pewną wiedzę o działalności media-
teki, mogą przenieść tę wiedzę na bi-
bliotekę miejską, a powinni poznać 
różnice między tymi różnymi typami 
bibliotek. W module jest także wpro-
wadzenie do korzystania z zasobów 
internetu, tę część przejmuje nauczy-
ciel informatyki, nie bibliotekarz, ale 
umiejętności uczniów nabyte w mo-
dule są w bibliotece egzekwowane. 

Moduł 3. 
Podczas gdy moduł �. i 2. były moduła-
mi interdyscyplinarnymi, moduł 3. jest 
zorientowany przedmiotowo i działają 
w nim nauczyciele. Główną jego ideą 
jest wprowadzenie do nauk społecz-
nych. Uczniowie klas III prowadzą 
poszukiwania odpowiednich treści  
w internecie, kształcą umiejętność se-
lekcji wyszukanej informacji oraz jej 
krytycznej oceny. 

Moduł 4.
Związany z pracą zorientowaną na 
przedmioty. Uczniowie klas IV pro-
ponują tematy maturalne i zbierają 

do nich materiały. Podczas tej pracy 
szczególny nacisk położony jest na 
naukowe podejście do opracowywa-
nego tematu oraz kwestie poszano-
wania prawa autorskiego (szczególnie 
jeśli chodzi o cytat i plagiat). We wcze-
śniejszych modułach także wspomina 
się o prawie autorskim. W module 
uczniowie zostają też wprowadzeni 
do bibliotecznych systemów interne-
towych w południowym Tyrolu.

Moduł 5.
Moduł realizowany jest przez klasy 
maturalne. Uczniowie poznają tech-
niki prezentacji, uczą się prawidłowe-
go formatowania tworzonych doku-
mentów i przygotowują prezentacje 
na egzamin końcowy. Zostają także 
wprowadzeni do korzystania z bazy 
danych biblioteki uniwersyteckiej. 

Z udziału w projekcie uczniowie 
mają wymierne korzyści. Oprócz na-
bycia ważnych umiejętności wyszu-
kiwawczo-informacyjnych są przy-
gotowani do korzystania z różnego 
typu bibliotek (miejska, uniwersy-
tecka), zaś certyfikaty z modułów od 
3. do 5. dają im dodatkowe punkty na 
maturze. Certyfikaty można wymie-
nić w podaniach na studia.

Więcej informacji o mediatece na 
stronie internetowej wfo-bruneck.
info/mediothek-kiwi.html.   

Bożena BORYCZKA
Warszawa, Ośrodek Edukacji Informatycznej 

i Zastosowań Komputerów

1.  Część biblioteki ze zbiorami książko-
wymi.

2.  Część biblioteki służąca do organizacji 
spotkań, wykładów, lekcji, prezentacji 
itp. Po lewej stronie ściana składająca 
się z systemu drzwi przesuwnych, 
czasowo pełni rolę miejsca wystawien-
niczego.

3.  Ciekawie zaaranżowane stanowiska 
komputerowe. Warto zwrócić uwagę, że 
monitor, klawiatura i myszka są zabez-
pieczone szybką.

4.  Mała agora – czyli drewniane schodki 
obciągnięte materiałem. Służą one nie 
tylko jako miejsce do organizowania 
wystawek, ale także jako zwykłe miejsce 
do odpoczynku.

1. 2.

3. 4.
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W iększość użytkowni-
ków internetu słysza-
ła zapewne o serwisie 
Pobieraczek.pl, który 

oferował dostęp do różnego rodzaju 
plików. Haczyk Pobieraczka polegał 
na tym, że już w chwili rejestracji na 
stronie zawiązywana była z firmą 
prowadzącą serwis umowa, na mocy 
której użytkownik zmuszony był do 
uiszczenia opłaty za pobieranie pli-
ków. Takiej informacji brakowało 
jednak na stronie głównej, pojawiała 
się za to inna, wprowadzająca w błąd 
– że pierwsze dziesięć dni testowania 
serwisu jest zupełnie darmowe.

Znajoma nauczycielka ściągnęła 
z Pobieraczka materiały do zajęć. Jej 
zastrzeżenie wzbudził jednak regu-
lamin, który firma Eller Service z So-
potu (właściciel serwisu) przesłała na 
mail podany podczas rejestracji. Po-
dzieliła się wątpliwościami z synem 
– licealistą, nie mówiąc mu jednak, 
skąd pobrała pliki. Ten powiedział: 
„Mamo, to nic, gorzej, gdybyś się za-
rejestrowała na Pobieraczku!”. Kiedy 
już przyznała, że to właśnie z tego ser-
wisu korzystała, wnikliwie przeczy-
tała regulamin (kilka stron drobnym 
maczkiem) i wyłowiła stamtąd infor-
mację, że uniknięcie opłaty rocznej 
możliwie jest tylko po przesłaniu do 
firmy prowadzącej serwis pisemnej 
deklaracji o odstąpieniu od umowy. 
Można było to zrobić w terminie do 
dziesięciu dni od momentu rejestra-
cji. Znajoma napisała taką deklarację 
natychmiast i w ten sposób stała się 
jednym z nielicznych użytkowników 
Pobieraczka, którzy uniknęli zbęd-
nych opłat za korzystanie z niego.

Ci, którzy jednak nie doczytali 
długaśnego regulaminu (czyli więk-
szość), byli zaskakiwani wezwaniem 
do uiszczenia opłaty za korzystanie 
z serwisu – kwoty opiewały na 100 
zł, ale zdarzały się też ponaglenia do 
wpłaty nawet 600 zł! Wezwania takie 

przychodziły nawet rok po skorzy-
staniu ze strony, kiedy użytkownik 
zdążył już zapomnieć, kiedy (i czy  
w ogóle) rejestrował się w takim 
serwisie. Najgorsze było to, że z Po-
bieraczka korzystali często młodzi 
użytkownicy – uczniowie, którzy nie 
zdawali sobie sprawy z konsekwencji 
podawania swoich danych, a z we-
zwaniem do zapłaty borykają się osta-
tecznie ich rodzice.

Po trzech latach działalności serwi-
su jego zarejestrowani użytkownicy, 
którzy byli przekonani, że korzystali 
z darmowej usługi, nękani wezwa-
niami do opłat złożyli w końcu pozew 
zbiorowy. W grudniu 2012 r. Pobiera-
czek zakończył działalność. Na stro-
nie widnieje informacja, że „z dniem 
1 stycznia 2013 r. została zawieszona 
możliwość rejestracji w serwisie Po-
bieraczek.pl”. Ciągle jednak do zapła-
ty za korzystanie z serwisu wzywani 
są ci, którzy nieopatrznie się tam za-
rejestrowali. 

Dociekliwi internauci znaleźli już 
kopię Pobieraczka, który działa na 
takich samych zasadach. Różnica jest 
jedna: firma oferująca analogiczne 

usługi – Plikostrada.pl – zarejestrowa-
na jest w Dubaju (prowadzi ją Smart 
Tech Connect Ltd.), dlatego wszelkie 
pozwy przeciwko działaniu serwisu 
mogą być składane w sądach Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich... 

Na stronie Plikostrady widnieje in-
formacja o bezpłatnym korzystaniu  
z serwisu przez 14 dni. U dołu strony 
mniejszym drukiem zamieszczono 
jednak informację, że jest możliwość 
odstąpienia od umowy. Taka sama 
informacja pojawiła się wcześniej 
również na Pobieraczku, ale dopiero 
po tym, kiedy Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów nałożył na 
serwis karę i zakazał stosowania nie-
legalnych praktyk.

Pobieraczek jest bardzo dobrym 
przykładem, żeby zwrócić uwagę 
uczniom – tym najmłodszym użyt-
kownikom sieci – jakie mogą być kon-
sekwencje podawania swoich danych 
w internecie. Ewentualne konsekwen-
cje finansowe podziałają zapewne na 
ich wyobraźnię jak żadne inne! 

Izabela TUMAS
Będzin, Gimnazjum nr 3

Jak Pobieraczek nabierał
Lepiej pięć razy pomyśleć, zanim poda się swoje prawdziwe dane w internecie. Podobna ostrożność obo-
wiązuje przy pobieraniu programów – wyłącznie ze sprawdzonych stron!

Izabela TUMAS
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