
                                
 

Instytut Pedagogiki SAN, 

Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie, 

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie 

serdecznie zapraszają 

do udziału w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod hasłem 

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu  

w powiecie bełchatowskim. 
Czas trwania akcji od 23 lutego do 3 marca 2015 roku. 

Akcja skierowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, rodziców uczniów 

wszystkich typów szkół, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych  z powiatu bełchatowskiego. 

 

 

Honorowy patronat 
   Starosta Powiatu Bełchatowskiego                                               Prezydent Miasta Bełchatowa 
          Waldemar Wyczachowski                                                               Mariola Czechowska 
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Patronat medialny: 

 
 

www.belchatow.pl  
 

 
 

Cele kampanii: 
 

 Uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, i młodzieży i dzieciom 

zagrożeń wynikających z nieprawidłowego korzystania z Internetu. 

 Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się w sieci internetowej. 

 Wskazanie na pozytywne aspekty korzystania z zasobów i możliwości sieci 

internetowej. 

 Zapoznanie z prawno-karnymi aspektami korzystania z Internetu. 

 Zapoznania nauczycieli i rodziców z wychowawczymi i profilaktycznymimetodami 

oddziaływania na dzieci i młodzież w celu ochrony ich przed uzależnieniem od 

Internetu. 

 
Kampania obejmie: 

1.  Seminarium dla dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego, policjantów, kuratorów 

sądowych, pracowników socjalnych, a także dla zainteresowanych rodziców. 

Seminarium poprowadzą m.in.: 

 prof. Józef Bednarek oraz dr Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej 

w Warszawie (zagadnienia bezpieczeństwa przy korzystaniu ze współczesnych 

mediów, a zwłaszcza sieci internetowej), 

 prof. Henryk Cudak (problemy współczesnej rodziny), 

 dr Agata Kołodziejska ze Społecznej Akademii Nauk (aspekt prawno-karny), 

 dr Adam Gogacz i dr Eulalia Adasiewicz ze Społecznej Akademii Nauk (aspekt 

wychowawczy), 



 

 asp. szt. Łukasz Pawełoszek  z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie 

(zagrożenia dla użytkowników Internetu w świetle praktyki policyjnej). 

Termin: 23 lutego 2015 roku, godzina 11.00. 

Miejsce: sala kinowa MCK w Bełchatowie. 

2. Działania skierowane do dzieci i młodzieży (realizowane w szkołach, które pozytywnie 

odpowiedzą na propozycję). W ramach projektu studenci pedagogiki o specjalności 

resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną, aktywnie działający w 

projekcie "Profilaktyka a Ty" oraz w "Klubie Aktywnego Pedagoga" – pod kontrolą kadry 

dydaktycznej uczelni oraz przy udziale policjantów - specjalistów z Komendy Powiatowej 

Policji w Bełchatowie, przeprowadzą nieodpłatnie profilaktyczno-edukacyjne zajęcia 2x45 

minut (dla każdej klasy) - dostosowane do grupy wiekowej uczniów, korzystając z metod 

aktywizujących oraz przy wykorzystaniu multimediów. 

3. Działania skierowane do rodziców – pedagogizacja rodziców w ramach spotkań 

zorganizowanych przed zainteresowanych dyrektorów szkół (w budynkach szkół). 

Prelekcje przeprowadzą pracownicy naukowi i dydaktycy uczelni przy współudziale 

policjantów. 

4. Konkurs dla zainteresowanych uczniów, uczestników zajęć warsztatowych prowadzonych 

przez studentów w ramach kampanii - zakres tematyczny obejmie zasady 

bezpieczeństwa w korzystaniu z technologii informacyjnych i przeciwdziałanie przemocy 

w sieci internetowej. 

5. Uroczyste podsumowanie projektu w dniu 3 marca 2015 roku, połączone z wręczeniem 

nagród dla laureatów szczebla powiatowego konkursu. 

Dane kontaktowe i adresowe głównego organizatora: 

Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie 

ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, 

 tel. 44 788 46 22 ,e-mail: belchatow@spoleczna.pl 

Dyrektor Regionalny SAN 

mgr Mirosław Olszewski 



 

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
w akcji 

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu w powiecie bełchatowskim. 
 

Dane podmiotu zgłaszającego 

Nazwa instytucji………………………………………………………………………………………..……………….…………. 

Adres………………………..………………………………………………………………………………………….……………….. 

Osoba odpowiedzialna do kontaktu…………………………………………….………………………………………… 

Telefon ……………………………………………e-mail…………………………………………………………………………. 

 

Rodzaj działań w których zgłaszacie Państwo swój udział (proszę zaznaczyć wybraną formę i 

podać dane dotyczące grupy do której ma być skierowane działanie oraz propozycję 

terminu): 

 

Seminarium dla dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej i rodziców w dniu 23 lutego 2015 

roku godz. 11.00-14.00 Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie  

Liczba osób ................. oraz w załączeniu ich imiona i nazwiska (w przypadku zainteresowania 

otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa w seminarium) 

 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w dniach 23-28.02-2015 

Szkoła (podstawowa, gimnazjum, ponadpodstawowa)  ……………………………………………………………………. 

Klasa/y (ilość grup i ich liczebność ……………………………………………………………………………………………………… 

Proponowane terminy ………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Miejsce przeprowadzenia …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Spotkanie z rodzicami  w dniach 23-28.02-2015 

Szkoła (podstawowa, gimnazjum, ponadpodstawowa)……………………………………………………………………….. 

Ilość osób…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proponowany termin…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce przeprowadzenia…………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

Dodatkowe uwagi, wskazówki i propozycje                                                                                         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
 
 
                                                                                      ………………………………………………………………..… 
                                                                                                                                           Podpis 
 
Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać do dnia 31 stycznia 2015 roku pocztą elektroniczną  na adres 
organizatora: belchatow@spoleczna.pl 
 

 


