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Komentarz

Zdecydowana większość zespołów projektowych jest zadowolona z 
procesu pracy nad rezultatami intelektualnymi i wysoko ocenia ich wkład.

Członkowie zespołu projektowego doceniają wpływ badań na planowaną 
zawartość wniosku, który będzie głównym rezultatem projektu.

Wszyscy przeanalizowali wyniki ankiet dla nauczycieli i uczniów.

Analiza tych ankiet pokazała członkom zespołu projektowego, że zarówno 
nauczyciele, jak i uczniowie deklarują, że posiadają dużą wiedzę na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu, a mimo to angażują się w 
ryzykowne zachowania w sieci. W szkole zbyt rzadko wspomina się o 
zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Wszystko to wskazuje na 
potrzebę stworzenia nowych narzędzi i materiałów, które promowałyby 
ideę bezpieczeństwa w Internecie.

Refleksje na temat wyników ankiet dla nauczycieli



Nauczyciele są dość dobrze zorientowani w zagrożeniach związanych z 
korzystaniem z Internetu. Część z nich padła ofiarą przestępstw 
internetowych.

Co zaskakujące, nauczyciele przyznają, że rzadko rozmawiają ze swoimi 
uczniami o bezpieczeństwie w Internecie.

Niektórzy nauczyciele nie znają zagrożeń związanych z używaniem linków 
od nieznanych nadawców.

Nie wszyscy nauczyciele są świadomi niebezpieczeństw związanych z 
publikowaniem swoich zdjęć w Internecie.

Zaskoczyło mnie, że nie wszyscy nauczyciele dbają o ustawienia 
prywatności na swoich profilach społecznościowych.

Zaskakujące jest to, że wśród nauczycieli są osoby, które w serwisach 
społecznościowych przyjmują do grona znajomych osoby, których nie 
znają, bez względu na ewentualne niebezpieczeństwa.

Duża grupa nauczycieli nie myśli o bezpieczeństwie podczas zakupów 
online.

Nie wszyscy nauczyciele pamiętają o aktualizacji swoich programów 
antywirusowych.

Chociaż nauczyciele niedbale korzystają z bezpiecznego korzystania z 
Internetu, uważają, że są dobrze poinformowani o bezpieczeństwie w sieci.

Myślę, że nauczyciele potrzebują szkoleń związanych z bezpieczeństwem 
w Internecie. Ich wiedza jest niepełna.

Refleksje na temat wyników ankiet dla uczniów

Ankiety potwierdziły, że studenci spędzają dużo czasu w Internecie. 
Korzystają głównie z mediów społecznościowych, rzadko korzystają z 
serwisów edukacyjnych.

Młodzież rzadko jest kontrolowana przez rodziców w zakresie korzystania z
Internetu. Rodzice rzadko rozmawiają z nastolatkami o bezpiecznym 
korzystaniu z Internetu.

Uczniowie czują się raczej bezpiecznie w Internecie, mimo że niektórzy z 
nich doświadczyli nieprzyjemnych czynności.



Dobrą wiadomością jest to, że nastolatki używają oprogramowania 
antywirusowego i dbają o bezpieczeństwo swoich haseł.

Uczniowie zetknęli się z różnymi rodzajami zagrożeń w Internecie, są ich 
świadomi, ale nie czują się szczególnie zagrożeni w Internecie. To 
zagadkowe.

Duża grupa nastolatków komunikuje się z osobami, które znają tylko w 
Internecie.

Niektóre nastolatki spotykają się z ludźmi, których spotykają w sieci i nie 
uważają tego za zagrożenie.

To szokujące, że niektórzy nastolatki rozmawiają przez internet z 
nieznajomymi o prywatnych, intymnych sprawach.

Zdarza się, że studenci udostępniają swój adres i dane kontaktowe 
nieznajomym.

Nastolatki deklarują, że wiedzą, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, ale 
ich zachowanie w sieci może być ryzykowne.
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