Warszawa, 23 maj 2017
Od września 2016 roku fundacja Nowoczesna Polska realizuje warsztaty z zakresu
bezpiecznego korzystania z internetu, cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia.
"Cybernauci" dotarli już aż do 663 szkół z całej Polski!
"Jako pedagog szkolny - a zarazem koordynatorka Cybernautów w szkole - bardzo się cieszę, że mogliśmy
realizować projekt "Cybernauci" w naszej szkole. (...) Mocną stroną projektu jest to,
że swoimi działaniami obejmuje nie tylko uczniów ale również nauczycieli i rodziców, o których często
w tego typu projektach się zapomina. (...)Projekt dał możliwość odkrywania i rozwijania talentów wśród
uczniów, wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami i nauczycielami. Cieszy fakt, że młodzież zabiera głos,
porusza ważne dla nich kwestie i pokazuje nie tylko rówieśnikom, ale również nam dorosłym - swoim
nauczycielom, własny punkt widzenia." Teresa Rapacz, pedagog szkolny w Gimnazjum Nr 1
w Rabie Wyżnej. Po za kompleksowymi warsztatami obejmującymi wszystkie grupy społeczności szkolnej,
fundacja oferuje także komplet bezpłatnych materiałów edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania
z internetu i reagowania na zagrożenia, przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, rodziców
i opiekunów. Ponadto udostępnia katalog zasobów edukacyjnych, organizuje trzy edycje Konkursu
Cybernautów oraz inspiruje inne szkoły do działania poprzez prowadzenie bazy Dobrych Praktyk. Dzięki
udostępnionym zasobom edukacyjnym, szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji
czy projektów, wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach. Wszystkie
zasoby edukacyjne dostępne są na stronie projektu: www.cybernauci.edu.pl.
Materiały edukacyjne to pakiet przygotowany z myślą o wszystkich grupach społeczności szkolnej:
komiksy dla dzieci i młodzieży, test wiedzy dla rodziców oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli. Wszystkie
materiały dostępne są na licencji CC BY SA 3.0, co oznacza, że można z nich bezpłatnie korzystać, pobierać
i modyfikować. Materiały dostępne są w zakładce "materiały edukacyjne" na stronie projektu. W katalogu
materiałów edukacyjnych znajdują się ogólnodostępne zasoby i pakiety edukacyjne, które mogą być
pomocne w samodzielnym prowadzeniu zajęć w szkołach z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Natomiast
w nowej zakładce na stronie projektu, Dobre Praktyki, gromadzimy akcje i działania, które zostały
samodzielnie zaplanowane i zrealizowane przez szkoły w ramach pierwszej edycji Konkursu Cybernautów.
Można tam znaleźć inspirujące przykłady działań zarówno wewnątrzszkolnych takich jak: konkursy
plastyczne czy poetyckie, quizy, pokazy filmowe i teatralne czy scenariusze zajęć, jak i działania bardziej
otwarte, szerzej angażujące lokalną społeczność: spotkania z policjantami, konferencje czy pikniki rodzinne.
Dodatkowo opis każdej dobrej praktyki szkolnej można bezpłatnie pobrać ze strony:
http://cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki.
Jesteśmy pod wrażeniem różnorodności zrealizowanych akcji edukacyjnych w szkołach oraz zaangażowania
uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy prowadzili działania w ramach pierwszej edycji Konkursu
Cybernautów. W szkołach odbywały się m. in.: pikniki szkolne i rodzinne, spektakle, pokazy filmów,
pogadanki, warsztaty, konkursy plastyczne i poetyckie, powstawały plakaty, komiksy, gazetki szkolne
i ulotki, quizy, ankiety, prezentacje i wiele innych akcji. Wszystkim szkołom gratulujemy przeprowadzenia
akcji! "Mamy nadzieję, że tego typu projektów będzie jak najwięcej a nasza inicjatywa zainspiruje inne
szkoły." - napisała pani pedagog z Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej - zwycięzcy I edycji Konkursu. Szkoły,
które ukończyły warsztaty prowadzone w ramach projektu "Cybernauci", od kwietnia 2017 r. mają szansę
na udział w drugiej edycji Konkursu Cybernautów i wygranie sprzętu elektronicznego. Zadaniem
konkursowym jest zorganizowanie w szkole akcji promującej wiedzę na temat edukacji medialnej,
cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia. Zgłoszenia do II edycji Konkursu Cybernautów można
przesyłać do końca września 2017 roku za pomocą formularza. Więcej informacji o projekcie oraz
formularz zgłoszeniowy znajdują się na: http://www.cybernauci.edu.pl/konkurs.
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Notka o projekcie
"Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to projekt szkoleniowy
realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt jest
finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej i został objęty honorowym patronatem przez
Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. W
ramach "Cybernautów" został przygotowany Program Szkoleniowy, który działaniami warsztatowymi
obejmuje
szkoły
w
całej
Polsce,
a
w
nich:
uczniów,
nauczycieli
i rodziców. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez
dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Dodatkowo, z myślą
o wszystkich odbiorcach, stale przygotowywane są materiały uzupełniające, które bezpłatnie udostępniane
są na stronie projektu. Aby dowiedzieć się więcej o działaniach w ramach programu „Cybernauci"
zapraszamy na stronę: http://cybernauci.edu.pl/

Kontakt:
Zofia Radziwiłł
specjalistka ds. komunikacji ze szkołami
zofia.radziwill@nowoczesnapolska.org.pl
Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
tel./fax: +48 22 621 30 17
e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl
www.nowoczesnapolska.org.pl
www.cybernauci.edu.pl

Projekt prowadzi:

Partner Projektu:

Patronat honorowy:

Dofinansowano ze środków:

