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HARMONOGRAM 
 

Szkolenie „Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”  
 

w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Brama Beskidu w partnerstwie z Gminą Stary Sącz w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

L.p. 
Numer 

grupy 

Data/ daty 

szkolenia 
Tematyka zajęć 

Liczba 

uczestników 

Godziny 

szkolenia 
Miejsce szkolenia 

1. GRUPA 1 26.06.2017 r. Tematyka: Główne kategorie 
zagrożeń bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w Internecie. 
Cyberprzemoc – 
przedstawienie zjawiska, 
przykłady. Niebezpieczne 
kontakty – przedstawienie 
zjawiska, przykłady.  Szkodliwe 
treści – przedstawienie 
zjawiska, przykłady. 
Odczytywanie sygnałów 
ostrzegawczych i reagowanie 
na nie. Uzależnienie od 
komputera, gier i Internetu – 
przedstawienie zjawiska, 
przykłady. Szkolny system 
bezpieczeństwa. Narzędzia 
edukacyjne na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w Internecie. 
Prowadzenie w szkole 
skutecznych działań 
profilaktycznych. Prowadzenie 
rozmów z rodzicami uczniów 
których dotyczy problem 
cyberzagrożeń. 

10 osób 8:00 – 15:15 Sala obrad  

Urząd Miejski w 

Starym Sączu  

ul. Stefana 

Batorego 25 

33-340 Stary Sącz 
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2. GRUPA 2 27.06.2017 r. Tematyka: Główne kategorie 
zagrożeń bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w Internecie. 
Cyberprzemoc – 
przedstawienie zjawiska, 
przykłady. Niebezpieczne 
kontakty – przedstawienie 
zjawiska, przykłady.  Szkodliwe 
treści – przedstawienie 
zjawiska, przykłady. 
Odczytywanie sygnałów 
ostrzegawczych i reagowanie 
na nie. Uzależnienie od 
komputera, gier i Internetu – 
przedstawienie zjawiska, 
przykłady. Szkolny system 
bezpieczeństwa. Narzędzia 
edukacyjne na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w Internecie. 
Prowadzenie w szkole 
skutecznych działań 
profilaktycznych. Prowadzenie 
rozmów z rodzicami uczniów 
których dotyczy problem 
cyberzagrożeń. 

9 osób 8:00 – 15:15 Sala obrad  

Urząd Miejski w 

Starym Sączu  

ul. Stefana 

Batorego 25 

33-340 Stary Sącz 

 

3. GRUPA 3 28.06.2017 r. Tematyka: Główne kategorie 
zagrożeń bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w Internecie. 
Cyberprzemoc – 
przedstawienie zjawiska, 
przykłady. Niebezpieczne 
kontakty – przedstawienie 
zjawiska, przykłady.  Szkodliwe 
treści – przedstawienie 
zjawiska, przykłady. 
Odczytywanie sygnałów 
ostrzegawczych  
i reagowanie na nie. 
Uzależnienie od komputera, 
gier i Internetu – 
przedstawienie zjawiska, 
przykłady. Szkolny system 
bezpieczeństwa. Narzędzia 
edukacyjne na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w Internecie. 
Prowadzenie w szkole 
skutecznych działań 
profilaktycznych. Prowadzenie 
rozmów z rodzicami uczniów 
których dotyczy problem 
cyberzagrożeń. 

10 osób 8:00 – 15:15 Sala obrad  

Urząd Miejski w 

Starym Sączu  

ul. Stefana 

Batorego 25 

33-340 Stary Sącz 
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4. GRUPA 4 29.06.2017 r. Tematyka: Główne kategorie 
zagrożeń bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży w Internecie. 
Cyberprzemoc – 
przedstawienie zjawiska, 
przykłady. Niebezpieczne 
kontakty – przedstawienie 
zjawiska, przykłady.  Szkodliwe 
treści – przedstawienie 
zjawiska, przykłady. 
Odczytywanie sygnałów 
ostrzegawczych  
i reagowanie na nie. 
Uzależnienie od komputera, 
gier i Internetu – 
przedstawienie zjawiska, 
przykłady. Szkolny system 
bezpieczeństwa. Narzędzia 
edukacyjne na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży w Internecie. 
Prowadzenie w szkole 
skutecznych działań 
profilaktycznych. Prowadzenie 
rozmów z rodzicami uczniów 
których dotyczy problem 
cyberzagrożeń. 

10 osób 8:00 – 15:15 Sala obrad  

Urząd Miejski w 

Starym Sączu  

ul. Stefana 

Batorego 25 

33-340 Stary Sącz 

 

 

 

 


