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drogi nauczycielu!
kilka rad, jak nie pozwolić dzieciom
wplątać się w sieć
rozmowa

Jesteś nauczycielem. Ciąży na Tobie duża odpowiedzialność, jednak nie masz takiego wpływu na swoich uczniów, jak ich rodzice.
Dlatego Twoim podstawowym zadaniem jest rozmowa z nimi.
Jakie tematy poruszać? Oto wskazówki:

znajomości w sieci

Twoi uczniowie bardzo często poznają kogoś nowego w Internecie. Najważniejsze jest, by zachęcać dzieci do dzielenia się informacjami
o nowych kolegach ze znajomymi z klasy, z rodzicami, z Tobą. Dzięki temu nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której uczeń zostanie zupełnie
sam w niepewnej relacji.

nauka przez zabawę

Bardzo często negatywnie postrzegamy Internet, telefony komórkowe i wszystko, co technologiczne. Musimy jednak pamiętać,
że Internet to przecież kopalnia wiedzy, wartościowych informacji i nieocenione źródło pomocy naukowych. Jako nauczyciele sami
dużo pracujecie nad swoją wiedzą i pokazujecie dzieciom, że Internet to nie tylko zabawa, ale także źródło przyjemnie i lekko podanej
wiedzy. Jak najczęściej mówcie dzieciom, gdzie i jak szukać informacji, a jakich treści unikać.

netykieta

Netykieta to nic innego jak internetowe zasady językowe i kulturowe, którymi każdy ma obowiązek się kierować. Potraktuj ją jako
element potrzebnego programu. Wytłumacz uczniom, dlaczego obrażanie drugiego człowieka w Internecie jest prostsze i z jakimi
konsekwencjami może się wiązać. Poświęć trochę czasu na przygotowanie scenek, symulacji. Wytłumacz, że nawet, jeśli kogoś nie
widzimy i nie znamy, wcale nie znaczy, że nie możemy zrobić mu dużej krzywdy.

stop prywatnym danym

Podawanie swoich danych osobowych jest najniebezpieczniejszym elementem korzystania z Internetu. Wytłumacz uczniom dlaczego
tak jest i powiedz, czym to grozi. Zaproponuj, żeby nick do logowania w grach i na stronach był zabawny i interesujący, ale żeby nie
przypominał faktycznego imienia i nazwiska. Ostrzegajcie również przed podawaniem numeru telefonu nieznajomym – to może
spowodować nie tylko wyższe rachunki, ale też niepotrzebne nękanie telefoniczne.
Szukasz inspiracji do przeprowadzenia lekcji o bezpieczeństwie w sieci? Zajrzyj na http://www.teachtoday.de/pl/
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