
BEZPIECZNIEJSZY INTERNET 

Uczenie się z wykorzystaniem TIK - korzystanie z zasobów cyfrowych do prowadzenia zajęć w klasach 
i uczenia się online/hybrydowego uczenia się  

Grupy docelowe 
Uczeń 

Poziom nauczania 
Nauczanie na poziomie średnim 
 

Streszczenie  

W tym projekcie stworzono kurs e-learningowy w ramach dnia Bezpieczniejszy Internet 2014 oraz 
krajowej kampanii "NIE dla mowy nienawiści w internecie". Zaznajomiliśmy uczniów z wyzwaniami i 
zagrożeniami w internecie oraz z możliwościami ochrony przed tymi zagrożeniami. Ponadto 
uczniowie zostali zaznajomieni z nowymi środkami nauczania i z kilkoma serwisami internetowymi 
2.0 mających na celu zwiększenie ich kreatywności. 

Czas trwania wdrożenia 
2014-02-10 14:30:00 - 2014-04-27 13:30:00 

Trudność zastosowanych rozwiązań w zakresie TIK 
Średnia 

Słowa kluczowe 

e-learning, sigurnost na internetu, Moodle 

 

Szczegółowy opis 

Wiek uczniów 15 -20 

Wyniki uczenia się 

Uczniowie nauczą się, jak wykorzystywać narzędzia Web 2.0 i rozumieć zagrożenia w internecie. Będą 
w stanie krytycznie ocenić różne treści w internecie. 

Szczegółowy opis 

Kurs przeprowadzono z połączeniem bezpośredniego uczenia się i wirtualnej klasy. W komunikacji 
bezpośredniej wprowadzamy nowe koncepcje i przekazujemy uczniom tygodniowe zadania. 
Uczniowie wykonują zadania w wirtualnej klasie w ramach kursu przy pomocy TIK w domu, bibliotece 
lub na smartfonach. Po wykonaniu zadania komentujemy rozwiązania w klasie i rozwiązujemy 
problemy z wykorzystaniem kursu. 

W tym projekcie zaznajomiliśmy uczniów z wyzwaniami i zagrożeniami w internecie oraz z 
możliwościami ochrony przed tymi zagrożeniami. Ponadto uczniowie zostali zaznajomieni z nowymi 
środkami nauczania i z kilkoma serwisami internetowymi 2.0 mających na celu zwiększenie ich 
kreatywności. Współpraca między uczniami i nauczycielami w projekcie była bardzo konstruktywna. 

 

Działania w zakresie uczenia się/Wdrożenie 

Zapoznanie uczniów ze środowiskiem Loomen. 

Za pomocą kursu "Sigurnost na internetu" / "Bezpieczniejszy internet", odczyt treści , testowanie 
wiedzy. Hasło dostępu do kursu to "ekonomac". 

Zaangażowanie się w krajową kampanię "NIE dla mowy nienawiści w internecie". 



Publikacja prac uczniów na stronie facebookowej kampanii. 

Projektowanie stron internetowych przy pomocy WordPress, na przykład http://darina-
boban.from.hr/! 

Stosowanie narzędzia web 2.0 Linoit, StickyMoos, Glogster: 

http://linoit.com/users/JozPa/canvases/Na%C5%A1e%20mi%C5%A1ljenje%20o%20 

http://stickymoose.com/hV9vDlo7EfK1HLV 

http://dujepetricevic.edu.glogster.com/dislajkaj-mrznju 

 http://huliganka.edu.glogster.com/new-glog/ 

 

Projektowanie plakatu w bibliotece szkolnej. 

Opracowanie i przeprowadzenie quizu "Bezpieczniejszy internet". 

Projektowanie prezentacji przy pomocy Prezi i publikacja na stronie szkoły: 

http://prezi.com/ggywtjda7gri/nacionalna-kampanja-ne-govoru 

 

Ocena projektu przez ankietę w Loomen. 
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