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SZKOLENIA Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

Prowadzący: Rafał MIKOŁAJCZAK 

 

Cyberbezpieczeństwo – podstawowe zagadnienia merytoryczne i prawne. 

Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa szkoły jest cyberbezpieczeństwo. Jego 

podstawowymi wymiarami są wiedza i świadomość nauczycieli na temat możliwych 

zagrożeń i ryzyk związanych z korzystaniem z internetu i narzędzi cyfrowych. Podczas 

szkolenia zostaną przedstawione aspekty prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa z punktu 

widzenia prawa oświatowego. Omówione zostaną także podstawowe zagrożenie płynące 

z sieci, rodzaje ataków, a także sposoby zabezpieczania się przed nimi. 

 

Profilaktyka, czyli zapobieganie występowaniu cyberproblemów 

W placówkach oświatowych należy położyć szczególny nacisk na zapobieganie 

występowaniu niepożądanych zjawisk związanych z funkcjonowaniem placówki online. 

Działania prewencyjne pozwalają uniknąć wielu problemów, w tym tych najpoważniejszych, 

związanych z krzywdą konkretnych osób. Z punktu widzenia funkcjonowania placówki 

oświatowej oznaczają one także oszczędność, ponieważ działania, podejmowane po 

wystąpieniu niekorzystnych zjawisk, są kosztowne i czasochłonne. Proponowane na szkoleniu 

podejście do zagadnień profilaktyki bazuje na zaplanowanych i konsekwentnie wdrażanych 

działaniach oraz procedurach. Szkolenie uwzględnia rolę i potrzeby całej społeczności 

szkolnej, zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. 
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Interwencja, czyli reagowanie w przypadku wystąpienia cyberproblemów 

Na kompleksową znajomość zagadnień związanych z cyberbepieczeństwem składają się 

informacje i kwalifikacje nie tylko pozwalające skutecznie uniknąć cyberproblemów, ale 

także wskazujące prawidłową reakcję w przypadku ich wystąpienia. Równoważną częścią 

modelu bezpieczeństwa online w placówce oświatowej są modele interwencyjne, których 

zastosowanie pozwala skutecznie reagować na niebezpieczne zjawiska oraz eliminować lub 

ograniczać negatywne skutki niepożądanych zachowań w sieci. Podczas szkolenia zostaną 

omówione różne modele interwencyjne. 

 

Procedury reagowania wobec wybranych rodzajów zagrożeń 

W przypadku atakowania dziecka za pośrednictwem internetu osobą zgłaszającą problem 

może być rodzic/opiekun prawny, opiekun pracowni informatycznej w placówce, nauczyciel 

lub zaniepokojony rówieśnik (świadek). Ze względu na potencjalne, bardzo negatywne skutki 

cyberprzemocy dla ofiary należy dążyć do jak najszybszego przerwania ataku. Szkolenie 

oferuje wiedzę oraz wskazówki, jak wprowadzić szkolne procedury reagowania wobec 

różnych rodzajów zagrożeń. 

 

Rodzic w sieci 

Celem szkolenia jest przygotowanie rodziców do roli przewodnika dziecka w bezpiecznym 

i mądrym korzystaniu z sieci oraz nauczenie sposobów reagowania na sytuacje zagrożenia 

dzięki wskazaniu metod zabezpieczania dziecka przed niepożądaną aktywnością w internecie 

oraz nadzorowania jej za pomocą odpowiedniego oprogramowania. 

 

Cyberbezpieczeństwo – zajęcia warsztatowe dla uczniów 

Na szkoleniu zostaną przedstawione podstawowe zagrożenia płynące z sieci oraz sposoby 

zabezpieczania się przed nimi. Uczniowie w czasie szkolenia uzyskają umiejętności 

teoretyczne i praktyczne z zakresu bezpieczeństwa w sieci. 
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Stop hejtowi – zajęcia dla uczniów 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczniów z tematyką obrażania (hejtu) w internecie, 

uświadomienie konsekwencji hejtowania, ukazanie możliwości szukania pomocy w sytuacji 

bycia hejtowanym, przedstawienie sposobów reagowania na hejt oraz zachęcanie młodzieży 

do mądrego korzystania z internetu i aplikacji. 
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