
Szanowni Państwo,

W  ramach  programu  "Cybernauci  –  kompleksowy  projekt kształtowania  bezpiecznych
zachowań w sieci"  nieustająco poszerzamy nasz komplet materiałów edukacyjnych dla uczniów,
nauczycieli,  rodziców i opiekunów.  Film  „Bezpieczeństwo w sieci/Cybernuaci”,  gra edukacyjna
„Budzik  sieciowy”,  pakiet  scenariuszy  zajęć,  komiksy  dla  dzieci  i  młodzieży  oraz  quiz  z
komentarzami  dla  rodziców  są  już  dostępne  na  stronie:  http://cybernauci.edu.pl/materialy-
edukacyjne/ 

Wraz  ze  znanym  Youtuberem  Karolem  Paciorkiem,  zapraszamy  do  korzystania  z   filmu
edukacyjnego  "Bezpieczeństwo  w  sieci/Cybernauci".  Film,  przygotowany  w  przyjaznej  dla
uczniów  formie,  w  atrakcyjny  sposób  opowiada  o  bezpieczeństwie  w  sieci  i  może  stać  się
początkiem  dyskusji  o  internecie,  bezpiecznych  hasłach,  poruszaniu  się  w  mediach
społecznościowych czy prywatności w sieci. A może film będzie zachętą do organizacji działań w
szkole? Zapraszamy! Więcej o filmie: http://cybernauci.edu.pl/nowy-film-edukacyjny/

Celem  gry  "Budzik  sieciowy"jest  kształtowanie  dobrych  nawyków  oraz  nauka  bezpiecznego
zachowania w sieci i podczas korzystania z nowych technologii. Grę tworzymy w dwóch wersjach
–  dla  dzieci  ze  szkół  podstawowych  oraz  dla  młodzieży  gimnazjalnej  i  ze  szkół
ponadgimnazjalnych. Uratuj swój czas przed budzikiem sieciowym! Wykorzystaj swój dzień i naucz
się bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw Internetu. Gra oraz potrzebne materiały znajdują się pod
adresem: http://cybernauci.edu.pl/gra-edukacyjna-budzik-sieciowy/ 

Katalog  materiałów  edukacyjnych to  narzędzie  przeznaczone  dla  osób,  które  poszukują
materiałów dotyczących tematyki bezpieczeństwa w internecie oraz korzystania z TIK. Na stronie
katalogu  można  znaleźć między  innymi  scenariusze  zajęć,  raporty  i  badania,  plakaty  i  ulotki,
grafiki, gry czy filmy edukacyjne przygotowane przez różne organizacje pozarządowe, instytucje
publiczne czy firmy prywatne.  Pozwala na proste wyszukiwanie materiałów zgodnie z opisanymi
metadanymi,  obejmującymi  m.  in.  adresatów,  zakres  tematyczny,  licencje czy język publikacji.
Zachęcamy  do  korzystania  z  zebranych  zasobów oraz  do  samodzielnego  dodawania  kolejnych
materiałów do katalogu! Strona katalogu:  http://cybernauci.edu.pl/katalog/

Wszystkie  społeczności  szkolne,  które  odbyły  lub  planują  odbyć  cykl  warsztatów  w  ramach
projektu “Cybernauci”, zachęcamy do kontynuowania działań promujących świadome korzystanie z
internetu  i  technologii  informacyjno-komunikacyjnych poprzez  udział  w pierwszym Konkursie
Cybernautów.  Szkoła ma za zadanie: przeprowadzić akcję  promującą bezpieczne korzystanie z
internetu i TIK, angażując całą społeczność szkolną: nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów;
opisać swoje działania poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie projektu i wraz
z  dołączoną  dokumentacją,  przesłać  zgłoszenie.  DO  WYGRANIA: tablety,  projektory
multimedialne czy laptop do użytku szkolnego. Na wszystkie zgłoszenia czekamy do końca marca
2017 roku!  Więcej informacji o konkursie: http://cybernauci.edu.pl/konkurs/ .
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Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi materiałami edukacyjnymi przygotowanymi na
potrzeby projektu "Cybernautów" z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu i reagowania na
zagrożenia.  Przygotowaliśmy  materiały  z  myślą  o  wszystkich  grupach  –  komiksy  dla  dzieci  i
młodzieży, test wiedzy dla rodziców i opiekunów oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli.  Mamy
nadzieję, że będziecie wykorzystywać je w swoich szkołach i domach. Materiały znajdują się na
stronie: http://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/

Aby dowiedzieć się  więcej  działaniach w ramach programu „Cybernauci" zapraszamy na
stronę projektu: http://cybernauci.edu.pl/ 
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 "Cybernauci – kompleksowy projekt  kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” prowadzi Fundacja
Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Realizacja potrwa do końca grudnia 2018 roku.
Projekt  jest  finansowany  ze  środków  Ministra  Edukacji  Narodowej.  Projekt  został  objęty  honorowym
patronatem  przez  Ministerstwo  Cyfryzacji,  Rzecznika  Praw  Dziecka  Marka  Michalaka  oraz  Ośrodek
Rozwoju Edukacji.
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