
Sprawozdanie z realizacji innowacji 

pedagogicznej 

„Owce w sieci” 
 

 

Celem innowacji była edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez 

dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

● podniesienie wiedzy dzieci na temat zagrożeń internetowych, w tym: groomingu, 

dyskryminacji i rasizmu, wykorzystywania fotografii i nagrań wideo, cyberstalkingu, 

phishingu. 

● klaryfikacja poglądów i wzmocnienie postawy negatywnej w odniesieniu do 

niewłaściwych zachowań w Internecie. 
 

Innowacja, rozpoczęła się w październiku 2019 r. Zrealizowano dwugodzinne zajęcia 

w następujących zaplanowanych klasach: 5 aL, 5bL, 6aL, 6bL, 7L, 8L, 1bPP. Zakończenie 

cyklu zajęć przewidziane było na  maj 2020 r. Ze względu na pracę zdalną z uwagi na 

zagrożenie epidemicznej, innowacja nie została zrealizowana we wszystkich zaplanowanych 

klasach. Zakończenie innowacji przeniesiono zatem na styczeń 2021. 

 

Podejmowana tematyka obejmowała analizę kreskówek: 

„Bez kożuszka”. Publikacja nagich zdjęć i nagrań w Internecie. 

„Tajemniczy przyjaciel”. Uwodzenie przez Internet – grooming.. 

„Bekanie”. Internet zawsze pamięta twoje błędy z przeszłości. 

„Zemsta”. Prześladowanie w internecie – cyberstalking. 

„Bal maskowy”. Korzystając z internetu czy urządzeń moblinych niegdy nie wiesz, kto jest 

po drugiej  stronie. 

„Tysiąc przyjaciół”. Wirtualne przyjaźnie. 

„Zamęt w głowach”. Uzależnienie od gier komputerowych. 

Scenariusz zajęć zakładał oglądanie krótki filmów video, dyskusję oraz  pracę własną 

uczestników, jest to zatem forma edukacji metodami aktywizującymi. Zatem ważne w nim są 

te części, które taką możliwość zapewniają, np. burze mózgów, dyskusje, ankiety, scenki 

darmowe. Prowadzący starali si e osłaniać ewentualne sprzeczności w postawach uczestników 

dotyczące korzystania z nowoczesnych technologii, gdyż program ma wbudowaną cechę 

wykorzystania powstającego wtedy dysonansu poznawczego. Realizacja programu w pewnej 

mierze przypominała sytuację teatralną: prowadzący był reżyserem, a aktorami byli sami 

uczestnicy zajęć, którzy jednocześnie coś dla siebie odkrywają. Prowadzący był jedynie 

przewodnikiem i asystentem tego odkrycia (głównym zadaniem prowadzącego jest stawianie 

pytań i problemów oraz odwoływanie się do kreskówek). Scenariusz zakładał też 

wprowadzenie krótkiej części informacyjnej w postaci komunikatów ze strony prowadzącego. 

Był to ważny element realizacji scenariusza, ale nie najważniejszy. Prowadzący tylko 

dostarczał uczestnikom przesłanek do wniosków, które już wyciągali sami uczestnicy na tle 

reakcji grupy. On i grupa byli tutaj najważniejsi.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVgqR4dEQ8c#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=oGQGk4HyLqw#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=SXfLPd3FTiw#_blank


Realizacja programu 

Program przeprowadzony został podczas zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zatem prowadzący (pedagodzy i psycholog szkolny) realizowali program innowacji w ramach 

obowiązkowych godzin pedagoga. Zajęcia zatem nie wiązały się z żadnymi dodatkowymi 

kosztami.   

 

Wnioski 

 podniesiono wiedzę dzieci na temat zagrożeń internetowych,  

 zwiększono  ostrożność uczestników wobec zagrożeń, które mogą ich spotkać w sieci 

 zwiększono ostrożności uczestników w zakresie własnych działań, w tym treści 

umieszczanych w Internecie,  

 zwiększono gotowość uczniów do  sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód 

 należy przeprowadzić cykl zajęć w reszcie zaplanowanych klas 
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