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Strzeszczenie 

Ten dokument jest  rezultatem jednego z działań w 

projekcie SafeLabs finansowanym z Programu 

Erasmus Plus Edukacja Dorosłych. Partnerzy 

przeszukali zasoby internetowe pod kątem 

zagrożeń w sieci, sposobów rozwiązania 

spowodowanych przez nie problemów, a także 

organizacji bezpiecznych pracowni komputerowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. Wyniki ankiety 

są zebrane w pierwszej części tego dokumentu.  

Kolejnym etapem badań były rozmowy z 

uczestnikami projektu. Zorganizowano spotkania z nauczycielami, trenerami, pedagogami 

specjalnymi i z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jednocześnie przeprowadzono 

dyskusje w mediach społecznościowych. Niektórzy uczestnicy badania udzielili odpowiedzi na 

pytania zawarte w kwestionariuszach. Wyniki tej obszernej dyskusji znajdują się drugiej części 

tego dokumentu. 

Badanie miało na celu zdobycie wiedzy na temat potrzeb i problemów w obszarze korzystania z 

internetu i pracowni komputerowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. 

Wskazówki do utworzenia bazy z regułami bezpieczeństwa opracowane na podstawie 

pozyskanych materiałów prezentowana jest w części trzeciej dokumentu.     
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 1 Przegląd publikacji internetowych i drukowanych 

Partnerzy projektu przejrzeli internet i inne źródła w 

celu znalezienia informacji na temat internetowych 

zagrożeń, cyberprzestrzeni,  ochrony oraz bezpiecznych 

zachowań w internecie osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Badaniem objęto również zagadnienia 

dotyczące organizacji pracowni komputerowych, 

zabezpieczania komputerów w pracowniach i zasad 

bezpiecznych zachowań w takich miejscach.  

Poniżej znajdują się zgromadzone linki z krótkimi 
opisami i słowami kluczowymi.    

   Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. 

Źródło http://www.jaknainternet.cz/page/1653/internet-a-handicapovani/ 

 Język czeski 

Opis Jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą korzystać z internetu. 

Słowa kluczowe internet 
  

Źródło http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-

2015/svitavy/branime-se-kybersikane/ 

 Język czeski 

Opis Projekt „Bronimy się przed cyberprzemocą” koncentruje się na osobach z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc, projekt 

  

Źródło http://docplayer.cz/152753-Jak-zajistit-bezpecnost-deti-na-internetu.html  

 Język czeski 

Opis Bezpieczny internet dla dzieci. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, dzieci 

  

Źródło http://www.bezpecnyinternet.cz/ 

 Język czeski 

Opis Bezpieczny internet dla każdego. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://is.jabok.cz/th/5170/jabok_v/absolventska_prace.txt 

 Język czeski 

Opis Praca dyplomowa „Internet i osoby z niepełnosprawnością intelektualną”. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

http://www.jaknainternet.cz/page/1653/internet-a-handicapovani/
http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2015/svitavy/branime-se-kybersikane/
http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2015/svitavy/branime-se-kybersikane/
http://docplayer.cz/152753-Jak-zajistit-bezpecnost-deti-na-internetu.html
http://www.bezpecnyinternet.cz/
http://is.jabok.cz/th/5170/jabok_v/absolventska_prace.txt
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Źródło http://mestovsetin.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18676&id_dok

umenty=512111 

 Język czeski 

Opis Prezentacja (część wykładu z Palacký University Olomouc). 

Słowa kluczowe cyberprzemoc 

  

Źródło https://www.youtube.com/watch?v=0YSLnEK9j14 

 Język czeski, angielski 

Opis Film o cyberprzemocy z angielskimi i czeskimi napisami. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc 

  

Źródło https://www.facebook.com/help/420576171311103/ 

 Język angielski 

Opis Co mogę zrobić? Znęcanie się na Facebook'u. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc, Facebook, media społecznościowe 

  

Źródło  http://www.e-include.eu/news/241-safesurfing-training-people-with-

intellectual-disabilities-on-safe-online-behaviour 

 http://inclusion-europe.eu/?page_id=789 

 http://www.safesurfing.eu/ 

 Język angielski 

Opis Projekt Bezpieczne Serfowanie. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, dane prywatne 

  

Źródło http://withscotland.org/resources/stay-safe-online-internet-safety-training-for-

adults-with-learning-disabilities 

 Język angielski 

Opis Bądź bezpieczny w sieci. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, Szkocja 

  

Źródło http://www.ibelong.ca/index.php/educators/dating-sexuality-safety/ 

 Język angielski 

Opis Randki, seksualność i bezpieczeństwo. 

Słowa kluczowe serwisy randkowe, randki 

  

Źródło http://www.cybersafetysolutions.com.au/more-about-susan.shtml 

 Język angielski 

Opis Jak być bezpiecznym w sieci. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, dzieci 

http://mestovsetin.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=512111
http://mestovsetin.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=512111
https://www.youtube.com/watch?v=0YSLnEK9j14
https://www.facebook.com/help/420576171311103/
http://inclusion-europe.eu/?page_id=789
http://www.safesurfing.eu/
http://withscotland.org/resources/stay-safe-online-internet-safety-training-for-adults-with-learning-disabilities
http://withscotland.org/resources/stay-safe-online-internet-safety-training-for-adults-with-learning-disabilities
http://www.ibelong.ca/index.php/educators/dating-sexuality-safety/
http://www.cybersafetysolutions.com.au/more-about-susan.shtml
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Źródło https://www.autismspeaks.org/docs/family_services_docs/transition/Internet.pdf 

 Język angielski 

Opis Media społecznościowe i praca z bezpieczeństwem. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, media społecznościowe 

  

Źródło http://arcuk.org.uk/safetynet/ 

 Język angielski 

Opis Bezpieczeństwo w internecie. 

Słowa kluczowe projekt, bezpieczne strony internetowe, kumpelska przestępczość 

  

Źródło http://arcuk.org.uk/safetynet/files/2012/08/Friend-or-Fake-Booklet.pdf 

 Język angielski 

Opis Przyjaciel czy oszust – ETR darmowa broszura do pobrania. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, broszura, tekst łatwy do czytania 

  

Źródło http://connectability.ca/2014/01/29/online-safety-and-social-media/ 

 Język angielski 

Opis Informacja na temat “Jak być bezpiecznym w sieci i jak korzystać z portali 

społecznościowych” 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, media społecznościowe, Facebook 

  

Źródło http://www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/teenagers-and-

young-adults/staying-safe-online/ 

 Język angielski 

Opis Informacja dla rodziny i opiekunów. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, zespół  Downa 

  

Źródło http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Online-Safety-and-

Teens-with-Intellectual-Disabilities/236816 

 Język angielski 

Opis Bezpieczeństwo w sieci i nastolatkowie z niepełnosprawnością intelektualną. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, nastolatkowie z niepełnosprawnościami 

  

Źródło Plik do pobrania 

Język angielski 

Opis Dokument Inclusion Europe na temat “Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie”. 

Słowa kluczowe dostępność, Inclusion Europe 

https://www.autismspeaks.org/docs/family_services_docs/transition/Internet.pdf
http://arcuk.org.uk/safetynet/
http://arcuk.org.uk/safetynet/files/2012/08/Friend-or-Fake-Booklet.pdf
http://connectability.ca/2014/01/29/online-safety-and-social-media/
http://www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/teenagers-and-young-adults/staying-safe-online/
http://www.downs-syndrome.org.uk/for-families-and-carers/teenagers-and-young-adults/staying-safe-online/
http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Online-Safety-and-Teens-with-Intellectual-Disabilities/236816
http://www.afroarticles.com/article-dashboard/Article/Online-Safety-and-Teens-with-Intellectual-Disabilities/236816
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiO25XZydHJAhWIVywKHQpLBWEQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2FSPdocs%2FCRPD%2FDGD7102010%2Fsubmissions%2FII.doc&usg=AFQjCNFO7OHaB0If9f4dMNs_YaNinJbw8A&sig2=V6cdrkk2r9uj9Pg4bVqSbQ
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Źródło http://ac.els-cdn.com/S1877042813048921/1-s2.0-S1877042813048921-

main.pdf?_tid=5b7e5d0c-a1e8-11e5-89fc-

00000aacb360&acdnat=1450045684_fddd13e1c665171e63c2b419a3c62560 

Język angielski 

Opis Ochrona w środowisku internetowym dla dzieci z łagodną niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Słowa kluczowe technologie Informacyjo-komunikacyjne, bezpieczeństwo w internecie, 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 

 

 

  Social Innovation Centre (Centrum Innowacji Społecznych) 

Źródło http://www.kis.gov.lv/agentura/metodiskie-materiali/ 

 Język łotewski 

Opis Centrum Systemów Informacji Kulturalnej opracowało wytyczne metodologiczne 

dla kilku grup w ramach projektu biblioteki publicznej zwanej '' Trzeci syn ojca'' jako 

część inicjatywy współfinansowanej przez Melindę i Billa Gates'a, w celu poprawy  

umiejętności korzystania z informacji przez osoby z niepełnosprawnościami.  Prawa 

materialne są własnością intelektualną  krajowej agencji - ''Systemy informacji 

kulturalnej''. Istnieją 2 zbiory, które mają zastosowanie do projektu Bezpieczne 

Pracownie, oba stworzone w 2010 roku: 

• Metodologiczne materiały dla osób z niepełnosprawnościami. Materiały 

przedstawiają jak nauczać i pracować z osobami  niepełnosprawnymi, 

jednak, koncentrują się na osobach z wadami wzroku i zaburzeniami 

ruchowymi. Nie ma rozdziału koncentrującego się na osobach 

niepełnosprawnych intelektualnie.  Materiały dostarczają również  

tekstowe wytyczne do uzyskania podstawowych umiejętności korzystania z 

komputera i internetu.  

• Metodologiczne materiały do pracy z osobami, które mają ograniczone 

umiejętności komunikacyjne i socjalizacyjne.  Materiał został stworzony dla 

pracowników bibliotek do pomocy różnym grupom docelowym. Materiał 

nie jest opatrzony informacją, że jest skierowany dla osób z 

niepełnosprawnościami ale pozytywny jest fakt, że ma konkretne tematy 

np. podstawy użytkowania komputera, podstawy korzystania z internetu, 

e-mail i skype - wyjaśnienia dla potencjanej grupy docelowej. Zakłada się, 

że do pewnego stopnia pracownicy bibliotek muszą być w stanie (na 

http://ac.els-cdn.com/S1877042813048921/1-s2.0-S1877042813048921-main.pdf?_tid=5b7e5d0c-a1e8-11e5-89fc-00000aacb360&acdnat=1450045684_fddd13e1c665171e63c2b419a3c62560
http://ac.els-cdn.com/S1877042813048921/1-s2.0-S1877042813048921-main.pdf?_tid=5b7e5d0c-a1e8-11e5-89fc-00000aacb360&acdnat=1450045684_fddd13e1c665171e63c2b419a3c62560
http://ac.els-cdn.com/S1877042813048921/1-s2.0-S1877042813048921-main.pdf?_tid=5b7e5d0c-a1e8-11e5-89fc-00000aacb360&acdnat=1450045684_fddd13e1c665171e63c2b419a3c62560
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podstawie odbytych szkoleń) pracować z niepełnosprawnymi z chorobami 

psychicznymi. 

Słowa kluczowe dostęp do internetu, dorosłe osoby niepełnosprawne 

  

Źródło https://lv.wikipedia.org/wiki/Datora_piel%C4%81go%C5%A1ana_cilv%C4%93kiem_

ar_%C4%ABpa%C5%A1%C4%81m_vajadz%C4%ABb%C4%81m  

 Język łotewski 

Opis W Wikipedii w języku łotewskim jest artykuł o nazwie "Adaptacja komputerowa dla 

osób niepełnosprawnych" ale przede wszystkim jest on o klawiaturze i innych 

urządzeniach dla osób z wadami wzroku. 

Słowa kluczowe dostęp do internetu, dorosłe osoby niepełnosprawne, komunikacja alternatywna 

  

Źródło Załącznik 1 

 Język łotewski 

Opis Podstawowe wytyczne dotyczące usług bibliotek członkowskich 2011-2015 dla osób 

ze specjalnymi potrzebami 

 

Do nabycia w 7 największych miastach na Łotwie.  Główny nacisk kładziony jest na 

osoby ze wzrokowymi  zaburzeniami. 

Słowa kluczowe dostęp do internetu, dorosłe osoby niepełnosprawne 

  

Źródło http://old2.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/zinatniskie_instituti/pers

onas_socializacijas_petijumu_instituts/monografijas/Ivans_Korniljevs_2010.pdf 

 Język łotewski 

Opis Teoretyczna część artykułu zawiera przegląd systemu wsparcia rozwoju kariery oraz 

możliwości wsparcia rozwoju zawodowego w trakcie rehabilitacji dla osób 

niepełnosprawnych w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz 

przeprowadzoną analizę porównawczą typowych i charakterystycznych punktów. 

Część doświadczalna dokonuje badania w zakresie problematyki rehabilitacji 

zawodowej i możliwości rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych na 

Łotwie, w oparciu o  pozytywne doświadczenia z krajów sąsiednich. Najbardziej 

znaczące wnioski - główne bariery, które przeszkadzają osobom niepełnosprawnym 

we włączeniu do rynku pracy są następujące: problemy zdrowotne, niemożność 

znalezienia pracy, która byłaby odpowiednia do ich oczekiwań i stanu zdrowia,  

nieodpowiednie środowisko pracy, brak wolnych miejsc, problemy z poruszaniem się 

poza domem, brak informacji i edukacji, brak motywacji i niska samoocena, 

niezrozumienie pracodawców i stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych, 

które różnią się od innych”, itd., to z kolei tworzy konieczność wprowadzenia 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Datora_pielāgošana_cilvēkiem_ar_īpašām_vajadzībām
https://lv.wikipedia.org/wiki/Datora_pielāgošana_cilvēkiem_ar_īpašām_vajadzībām
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wsparcia rozwoju zawodowego i oferowania usług rehabilitacji zawodowej bliżej 

domów osób niepełnosprawnych. 

Słowa kluczowe dostęp do internetu, dorosłe osoby niepełnosprawne 

  

Źródło www.nva.gov.lv/docs/28_54d21440ecd869.92351371.pptx  

 Język łotewski 

Opis Prezentacja PowerPoint pt. “Państwowa Agencja Zatrudnienia - usługi dla młodzieży 

ze specjalnymi problemami”. Prezentacja została opracowana na początku 2015 roku 

i opisuje procesy zatrudnienia dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Mówiąc o 

specjalnych potrzebach podkreślono w prezentacji niepełnosprawność 

intelektualną. Prezentacja opisuje bariery w znalezieniu pracy, doradztwa 

zawodowego i informacji. Zgodnie z prezentacją, młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami zaleca się naukę na następujących kursach: językowych, 

informatycznych i na ciągnikach.   

Są opisane różne mechanizmy wsparcia, w tym dotacje wspierające mobilność, 

dotowane miejsca pracy, itp.  

Słowa kluczowe dostęp do internetu, młodzież niepełnosprawna 

  

Źródło https://www.youtube.com/watch?v=Zb6CgYDAkKo 

 Język łotewski 

Opis To jest bardzo pożyteczny film na Łotwie, wyjaśniający, że trzeba być delikatnym dla 

narzędzi teleinformatycznych, żeby ich nie uszkodzić. Czystość. Nie należy instalować 

programów, należy sprawdzać pamięci USB programem antywirusowym, używać 

komputera w celach edukacyjnych. Nie należy używać pirackich płyt, jeśli komputer 

nie działa - informować nauczyciela, być spokojnym w klasie. Powodzenia w pracy z 

komputerem. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, pracownie komputerowe 

  

Źródło http://www.uzdevumi.lv/p/informatika/7-klase/datora-programmatura-7462/re-

2b4abe80-ffba-4ec4-91eb-3c90688887b2 

 Język łotewski 

Opis To jest bardzo dobry materiał, ponieważ składa się także z obrazków. Jest on 

przeznaczony dla uczniów klasy 7 ale jest także dobry dla innych grup docelowych.  

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, regulaminy pracowni komputerowych 

  

Źródło http://www.slideshare.net/ievahaa/iekjs-krtbas-noteikumi-datorklas  

 Język łotewski 

http://www.nva.gov.lv/docs/28_54d21440ecd869.92351371.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=Zb6CgYDAkKo
http://www.uzdevumi.lv/p/informatika/7-klase/datora-programmatura-7462/re-2b4abe80-ffba-4ec4-91eb-3c90688887b2
http://www.uzdevumi.lv/p/informatika/7-klase/datora-programmatura-7462/re-2b4abe80-ffba-4ec4-91eb-3c90688887b2
http://www.slideshare.net/ievahaa/iekjs-krtbas-noteikumi-datorklas
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Opis Przykład jednego z regulaminów utworzonych w szkole (wewnętrzne przepisy dla 

klasy komputerowej). Nie ma wzmianki o limicie wiekowym. Prezentacja ma łatwy 

przekaz. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie , regulaminy pracowni komputerowych 

 łotewski 

Źródło priede.bf.lu.lv/grozs/Datorlietas/word/DKNOT.DOC 

 Język łotewski 

Opis W tym dokumencie opisano wewnętrzne zasady korzystania z pracowni 

komputerowej dla jednego z wydziałów Uniwersytetu Łotwy. Reguły są podzielone 

na kilka części: kto jest uprawniony do korzystania z klasy; Jak zarejestrować się do 

klasy i kilka wskazówek bezpieczeństwa (np. udostępniania hasła itd.); ogólne zasady 

i czas pracy. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, regulaminy pracowni komputerowych 

  

Źródło www.powtoon.com/embed/edKop2tQeMy/  

 Język łotewski 

Opis Ładna wersja programu PowToon, stworzonego dla klasy 6. Proste i podstawowe 

informacje. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, regulaminy pracowni komputerowych 

  

Źródło https://www.powtoon.com/online-presentation/eAU01oQkVUA/drosibas-

noteikumi-datorklase/ 

 Język łotewski 

Opis Ładna wersja programu PowToon, stworzonego dla klasy 6. Proste i podstawowe 

informacje. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, regulaminy pracowni komputerowych 

  

Źródło https://www.powtoon.com/online-presentation/eAU01oQkVUA/drosibas-

noteikumi-datorklase/ 

 Język łotewski 

Opis Również ładny Powtoon. Bardziej zorganizowany. Mówi o czystym stole, spokoju, o 

jedzeniu w klasach komputerowych itd., Dobry. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, regulaminy pracowni komputerowych 

  

Źródło http://tukumavakarskola.lv/wp-

content/uploads/2014/10/Droshiibas_noteikumi_darbaa_ar_datoru_un_taa_perife

erijas_ieriiceem.htm  

 Język łotewski 

http://www.powtoon.com/embed/edKop2tQeMy/
https://www.powtoon.com/online-presentation/eAU01oQkVUA/drosibas-noteikumi-datorklase/
https://www.powtoon.com/online-presentation/eAU01oQkVUA/drosibas-noteikumi-datorklase/
https://www.powtoon.com/online-presentation/eAU01oQkVUA/drosibas-noteikumi-datorklase/
https://www.powtoon.com/online-presentation/eAU01oQkVUA/drosibas-noteikumi-datorklase/
http://tukumavakarskola.lv/wp-content/uploads/2014/10/Droshiibas_noteikumi_darbaa_ar_datoru_un_taa_perifeerijas_ieriiceem.htm
http://tukumavakarskola.lv/wp-content/uploads/2014/10/Droshiibas_noteikumi_darbaa_ar_datoru_un_taa_perifeerijas_ieriiceem.htm
http://tukumavakarskola.lv/wp-content/uploads/2014/10/Droshiibas_noteikumi_darbaa_ar_datoru_un_taa_perifeerijas_ieriiceem.htm
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Opis To jest bardzo fajny test, w którym słuchacz wypełnia, co może robić. Więc w 

zasadzie, jego test wskaże poziom wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z 

internetu.  

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, regulaminy pracowni komputerowych 

  

Źródło http://soclp.lv/Media/Default/SOC_REHAB_PROGR/programma%20personam%20a

r%20inv.pdf  

 Język łotewski 

Opis Zarząd miasta Daugavpils dostarcza usługę społeczną o nazwie ‘’Ja też mam moc’’ 

przeznaczoną dla seniorów i osób niepełnosprawnych.  W ramach usługi program 

obejmuje naukę technologii teleinformatycznych. Podobne programy dostępne są w 

największych gminach.   

Słowa kluczowe nauka technologii teleinformatycznych 

  

Źródło http://macies.drossinternets.lv/  

 Język łotewski 

Opis Jest to jeden z najlepszych portali z filmami, prawdziwymi historiami, wyjaśnieniami 

dotyczącymi bezpieczeństwa w internecie w jego wszystkich możliwych formach. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/rokasgramata_skolotajiem

_drosiba_interneta_pirmais_papildinatais_izdevums.pdf 

 Język łotewski 

Opis Książka przewodnik dla nauczycieli "Bezpieczeństwo w internecie". Zawiera dyskusje 

w mediach społecznościowych, zastraszenia - przykłady/zadania dla dzieci,  jak radzić 

sobie w podobnych sytuacjach. Cenny materiał!  

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.netsafe.lv/page/319&mode=print 

 Język łotewski 

Opis Komplet materiałów na temat tworzenia wirtualnej tożsamości, co umieszczać, a 

czego nie umieszczać w internecie, bezpieczeństwo w internecie 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.sargi-sevi.lv/?id=261&sa=260  

 Język łotewski 

Opis Materiał opisuje 10 najlepszych wskazówek tworzenia profili w internecie i na czacie. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, czat 

  

http://soclp.lv/Media/Default/SOC_REHAB_PROGR/programma%20personam%20ar%20inv.pdf
http://soclp.lv/Media/Default/SOC_REHAB_PROGR/programma%20personam%20ar%20inv.pdf
http://macies.drossinternets.lv/
http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/rokasgramata_skolotajiem_drosiba_interneta_pirmais_papildinatais_izdevums.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/bukleti/rokasgramata_skolotajiem_drosiba_interneta_pirmais_papildinatais_izdevums.pdf
http://www.netsafe.lv/page/319&mode=print
http://www.sargi-sevi.lv/?id=261&sa=260
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Źródło www.lia.lv/drosaka_interneta_centrs/  

 Język łotewski 

Opis Net-Safe Łotwa jest tworzona przez Łotewskie Stowarzyszenie Internetowe z myślą o 

edukacji na temat bezpiecznego korzystania z internetu  – ich bezpośrednia strona 

internetowa www.drossinternets.lv  

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło https://m.lattelecom.lv/par-lattelecom/jaunumi/eksperti-jauniesu-zinasanas-par-

drosu-uzvedibu-interneta-ir-nepietiekamas  

 Język łotewski 

Opis Na konferencji poświęconej bezpieczeństwu korzystania z internetu przez dzieci 

stwierdzono, że wiedza nie jest wystarczająca. 

Słowa kluczowe bezpieczne korzystanie z internetu 

  

Źródło https://www.sigmanet.lv/resource/show/191 

 Język łotewski 

Opis ładne infografiki na temat bezpiecznego zachowania w internecie. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, infografika 

  

Źródło http://eprasmes.lv/wp-

content/uploads/2015/08/Drosiba_interneta_eScouts_final.pdf 

 Język łotewski 

Opis Ten materiał to wytyczne o nazwie ''Bezpieczeństwo w internecie'', utworzony w 

2015 roku jako część projektu TRANS EScouts. Terminy omawiane w tym materiale 

to e-ochrona, e-bezpieczeństwo, hasło,  używanie karty kredytowej, dane osobowe 

w internecie, spam, prywatność podczas korzystania z publicznych komputerów, 

wirusy, prawa własności intelektualnej. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/stundu_plani/stundu_plans_3-

6_klasem_apdraudejumi_interneta.pdf  

 Język łotewski 

Opis Szkoły wydają się być zobowiązane do przedstawienia w ciągu około 40 minut 

wśród uczniów klas 3-6, prezentacji o bezpiecznym korzystaniu z internetu. Istnieje 

strona internetowa ‘’safeinternet.lv’’ stworzona do tych celów. Stwierdzić należy, 

że materiały zostały przygotowane w oparciu o  www.safesurfingkids.com . 

Omawiane rozdziały są następujące: ‘’Nieznajomy’’; umowa o bezpiecznym 

http://www.lia.lv/drosaka_interneta_centrs/
http://www.drossinternets.lv/
https://m.lattelecom.lv/par-lattelecom/jaunumi/eksperti-jauniesu-zinasanas-par-drosu-uzvedibu-interneta-ir-nepietiekamas
https://m.lattelecom.lv/par-lattelecom/jaunumi/eksperti-jauniesu-zinasanas-par-drosu-uzvedibu-interneta-ir-nepietiekamas
https://www.sigmanet.lv/resource/show/191
http://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2015/08/Drosiba_interneta_eScouts_final.pdf
http://eprasmes.lv/wp-content/uploads/2015/08/Drosiba_interneta_eScouts_final.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/stundu_plani/stundu_plans_3-6_klasem_apdraudejumi_interneta.pdf
http://www.drossinternets.lv/upload/materiali/stundu_plani/stundu_plans_3-6_klasem_apdraudejumi_interneta.pdf
http://www.safesurfingkids.com/


 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska 

nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.  

12 

Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
korzystaniu; hasła, e-maile, które informacje mogą być ujawnione, poznanie kogoś 

w internecie. Ten materiał jest odpowiedni do wykorzystania jako dobra podstawa.  

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.drossinternets.lv/spele/ 

 Język łotewski 

Opis Gra na temat bezpieczeństwa w internecie, przeznaczona dla uczniów klas 5-6. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, gra 

  

Źródło https://www.youtube.com/watch?v=h8JPFs6aJWo 

 Język łotewski 

Opis Tam jest również kilka filmów dla młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z 

internetu. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.ir.lv:889/2015/4/13/uzvediba-interneta-jaapgust-tapat-ka-noteikumi-

uz-cela. 

 Język łotewski 

Opis Ten artykuł omawia potrzebę uczenia bezpiecznego korzystania z internetu, która 

jest tak samo ważna jako potrzeba uczenia przepisów ruchu drogowego. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.consumerclassroom.eu/lv/materi%C4%81li-par-

dro%C5%A1%C4%ABbu-internet%C4%81  

 Język łotewski 

Opis Krótkie komentarze na temat bezpiecznego korzystania z internetu 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/datu-droshiiba-socialajos-tiiklos--

stingra-uzraudziiba-vai-pashu.a89702/ 

 Język łotewski 

Opis Artykuł o ochronie danych w mediach społecznościowych 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, media społecznościowe 

  

Źródło https://www.esidross.lv/2014/07/04/kadi-ir-informacijas-drosibas-draudi-

socialajos-tiklos-un-ka-tos-noverst/  

 Język łotewski 

http://www.drossinternets.lv/spele/
https://www.youtube.com/watch?v=h8JPFs6aJWo
http://www.ir.lv:889/2015/4/13/uzvediba-interneta-jaapgust-tapat-ka-noteikumi-uz-cela
http://www.ir.lv:889/2015/4/13/uzvediba-interneta-jaapgust-tapat-ka-noteikumi-uz-cela
http://www.consumerclassroom.eu/lv/materiāli-par-drošību-internetā
http://www.consumerclassroom.eu/lv/materiāli-par-drošību-internetā
http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/datu-droshiiba-socialajos-tiiklos--stingra-uzraudziiba-vai-pashu.a89702/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/datu-droshiiba-socialajos-tiiklos--stingra-uzraudziiba-vai-pashu.a89702/
https://www.esidross.lv/2014/07/04/kadi-ir-informacijas-drosibas-draudi-socialajos-tiklos-un-ka-tos-noverst/
https://www.esidross.lv/2014/07/04/kadi-ir-informacijas-drosibas-draudi-socialajos-tiklos-un-ka-tos-noverst/
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Opis Artykuł omawia jakie są zagrożenia w mediach społecznościowych i jak je 

wyeliminować. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, media społecznościowe 

  

Źródło http://epadomi.lv/gimene/drosiba/28082015-

10_padomi_berniem_kas_palidzes_but_drosak 

 Język łotewski 

Opis 10 wskazówek uczenia dziecka bycia bezpieczniejszym w internecie. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło www.drossinternets.lv/upload/vecaku.../kiberterorizesana_vecaki.pdf   

 Język łotewski 

Opis Ten materiał prezentuje sugestie jak zrozumieć dziecko, które było ofiarą 

internetowej przemocy, zawiera sugestie dla rodziców. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc 

  

Źródło https://www.youtube.com/watch?v=UVjoBnV7r9w 

 Język łotewski 

Opis krótki film na youtube omawiający problem przemocy w internecie. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc 

  

Źródło http://lpmc.lv/uploads/media/Apdraudejumi_un_atbildiba_interneta.pdf  

 Język łotewski 

Opis Materiał przedstawia problematykę zagrożeń i odpowiedzialności w internecie 

(część projektu bezpiecznego korzystania z internetu).   Znajdziemy tam statystyki, 

co robią dzieci w internecie, jakie są zagrożenia w internecie, w szczególności różne 

formy przemocy, z podkreśleniem zastraszania, jakie są objawy ofiary. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc, ofiara 

  

Źródło http://macies.drossinternets.lv/  

 Język łotewski 

Opis Jeden z tematów jest poświęcony zastraszaniu w internecie. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc, ofiara 

  

Źródło http://www.netsafe.lv/page/319&mode=print  

 Język łotewski 

Opis Materiał na temat emocjonalnego znęcania się w internecie. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc, ofiara 

  

http://epadomi.lv/gimene/drosiba/28082015-10_padomi_berniem_kas_palidzes_but_drosak
http://epadomi.lv/gimene/drosiba/28082015-10_padomi_berniem_kas_palidzes_but_drosak
http://www.drossinternets.lv/upload/vecaku.../kiberterorizesana_vecaki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UVjoBnV7r9w
http://lpmc.lv/uploads/media/Apdraudejumi_un_atbildiba_interneta.pdf
http://macies.drossinternets.lv/
http://www.netsafe.lv/page/319%26mode=print
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Źródło https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/nelegals-saturs-

interneta 

 Język łotewski 

Opis Gdzie zgłosić się w sprawie nielegalnych materiałów w internecie, znęcania się 

emocjonalnego. 

Słowa kluczowe cyberprzemoc, ofiara, pomoc 

  

Źródło http://www.esafetylabel.eu/web/guest  

 Język łotewski 

Opis naklejka dla szkół na temat bezpieczeństwa. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/587091-

pusaudzi_klust_par_santazas_upuriem 

 Język łotewski 

Opis Artykuł opisuje, że według Ministra Łotewskiej Państwowej Inspekcji Ochrony Praw 

Dziecka (VBTAI) na Łotwie młodzież (w szczególności nastolatkowie) stają się 

ofiarami szantażu. Dane gromadzone są na podstawie informacji z infolinii dla 

młodzieży. W odpowiedzi na te dane, VBTAI zwróciła się do Unii Europejskiej i w 

ramach projektu "Net-Safe Łotwa" przygotowała szereg społecznych klipów 

reklamowych i filmów informacyjnych  rozpowszechnianych wśród łotewskiej 

społeczności oraz nauczycieli w szkołach do pracy z klasami na temat bezpieczeństwa 

w internecie. 

Słowa kluczowe nastolatkowie, szantaż 

  

Źródło Jobpics Europe 

 Język angielski 

Opis Specjalny projekt do konsultacji kariery dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

Słowa kluczowe konsultacje, pomoc 

 

  Polish Association for Persons with IntellectualDisability 

Źródło http://psouu.org.pl/publikacje-wai#mbi 

Język polski  

https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/nelegals-saturs-interneta
https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/nelegals-saturs-interneta
http://www.esafetylabel.eu/web/guest
http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/587091-pusaudzi_klust_par_santazas_upuriem
http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/587091-pusaudzi_klust_par_santazas_upuriem
http://psouu.org.pl/publikacje-wai#mbi


 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska 

nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.  

15 

Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Opis PSONI (dawne PSOUU) okazało się być liderem we wprowadzaniu osób z 

niepełnosprawnością  intelektualną do bezpieczpiecznego zachowania w internecie. 

W PSONI ukazały się 3 broszury przedstawiające w przystępny sposób tematy: 

 Mój komputer 

 Mój internet 

 Moje bezpieczeństwo w internecie 

Słowa kluczowe internet, bezpieczeństwo w internecie, tekst łatwy do czytania 

  

Źródło http://psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/Poradnik_IT_-_do_internetu_0.pdf  

Język polski 

Opis Metodyczny podręcznik dla osób z niepełnosprawnością intelektualną opublikowany 

w 2015 roku, skupiający się na wykorzystaniu nowych technologii w terapii I edukacji.  

Słowa kluczowe aplikacje dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, bezpieczeństwo w internecie, 

multimedia w internecie 

  

Źródło www.sieciaki.pl 

Język polski 

Opis Organizacja działająca w Polsce w zakresie bezpieczeństwa dzieci w internecie. 

Niektóre aspekty mogą być wspólne. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, dzieci 

  

Źródło https://www.youtube.com/watch?v=Z2gTqN8bkTo  

https://www.youtube.com/watch?v=WR6AWpbaJAc 

Język polski 

Opis Filmy edukacyjne wyprodukowane przez organizację pozarządową, która stworzyła 

stronę “Sieciaki”. “Nie podawaj danych” i “Małe zdjęcie DUŻY problem”. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, dzieci, dane prywatne, wrzucanie zdjęć 

  

Źródło http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Swojej-drugiej-polowki-w-internecie-

szukaja-tez-osoby-niepelnosprawne,wid,17897475,wiadomosc.html?ticaid=11632f 

Język polski 

http://psouu.org.pl/sites/default/files/publikacje/Poradnik_IT_-_do_internetu_0.pdf
http://www.sieciaki.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Z2gTqN8bkTo
https://www.youtube.com/watch?v=WR6AWpbaJAc
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Swojej-drugiej-polowki-w-internecie-szukaja-tez-osoby-niepelnosprawne,wid,17897475,wiadomosc.html?ticaid=11632f
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Swojej-drugiej-polowki-w-internecie-szukaja-tez-osoby-niepelnosprawne,wid,17897475,wiadomosc.html?ticaid=11632f
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Opis Jednym z problemów, powodujących niekiedy bardzo niebezpieczne sytuacje jest 

problem randek w sieci. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną logują się na tego 

typu portale i chodzą na randki. 

Niniejszy artykuł informuje o niepełnosprawnych użytkownikach portali randkowych – 

artykuł dotyczy głównie osób z niepełnosprawnością fizyczną ale nie tylko. 

Słowa kluczowe randki 

  

Źródło http://www.ipon.pl/randki/ 

Język polski 

Opis Portal randkowy dla osób niepełnosprawnych. 

Słowa kluczowe randki 

  

Źródło Załącznik 2 -artykuł pdf 

Anna Andrzejewska-Cioch, Agnieszka Zaborowska  

Język polski 

Opis Koncepcja streetworking'u w internecie. Streetworking w internecie w odpowiedzi na 

samobójstwa wśród nieletnich. 

Słowa kluczowe streetworking, samobójstwo, internet, pomoc 

  

Źródło http://www.kul.pl/art_53387.html 

Język polski 

Opis Streetworking w sieci – artykuł Jarosława Jęczenia. 

Słowa kluczowe streetworking, internet, pomoc 

  

Źródło http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/lrrSecure/Sites/LRRView/13765/applets/index.

htm 

Język angielski 

Opis Strategia No Go Tell – opracowana w Australii przez organizację BoysTown.  

Strategię stosuje się gdy ktoś obraża innego użytkownika w sieci.  

Słowa kluczowe nienawiść, obrażanie w internecie, przemoc, pomoc 

  

http://www.ipon.pl/randki/
http://www.kul.pl/art_53387.html
http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/lrrSecure/Sites/LRRView/13765/applets/index.htm
http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/lrrSecure/Sites/LRRView/13765/applets/index.htm
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Źródło http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=4398 

Język polski 

Opis Regulamin w pracowni komputerowej z obrazkami. Po wprowadzeniu kilku zmian 

może być bardzo dobrym przykładem regulaminu, łatwym do czytania. 

Słowa kluczowe regulaminy pracowni komputerowych, tekst łatwy do czytania 

  

Źródło http://www.komputerswiat.pl/sekcje-specjalne/powrot-do-szkoly/bezpieczenstwo/8-

zasad-bezpiecznego-korzystania-z-internetu.aspx 

Język polski 

Opis 8 zasad bezpiecznego surfowania. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie, zagrożenia w internecie, pomoc 

  

Źródło http://szkolazklasa2013.ceo.nq.pl/dokument_widok?id=4372 

Język polski 

Opis Prezentacja – jak ze zdrowym rozsądkiem korzystać z portali społecznościowych? Na 

ostatnim slajdzie kilka przydatnych zasad. 

Słowa kluczowe media społecznościowe, zasady 

 

 Polytechnic Institute of Santarém 

Źródło http://www.e-include.eu/ 

Język angielski 

Opis Czasopismo internetowe organizacji Inclusion Europe. 

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.safesurfing.eu/  

Język angielski, francuski, włoski, polski, hiszpański 

Opis Projekt o ochronie prywatności w internecie. 

Słowa kluczowe dane prywatne, ochrona w internecie 

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=4398
http://www.komputerswiat.pl/sekcje-specjalne/powrot-do-szkoly/bezpieczenstwo/8-zasad-bezpiecznego-korzystania-z-internetu.aspx
http://www.komputerswiat.pl/sekcje-specjalne/powrot-do-szkoly/bezpieczenstwo/8-zasad-bezpiecznego-korzystania-z-internetu.aspx
http://szkolazklasa2013.ceo.nq.pl/dokument_widok?id=4372
http://www.e-include.eu/
http://www.safesurfing.eu/#_blank
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
  

Źródło https://www.mencap.org.uk/ 

Język angielski 

Opis  

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.washington.edu/doit/ 

Język angielski 

Opis DOIT - Niepiełosprawni, Możliwości, Praca zdalna, Technologie 

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/viewFile/218/243 

Język angielski, hiszpański 

Opis Niepełnosprawność wśród młodych osób zwiększa ryzyko nadmiernego korzystania z  

internetu. 

Słowa kluczowe korzystanie z internetu 

  

Źródło http://powerupwhatworks.org/technology/teaching-students-disabilities-about-online-

safety 

Język angielski 

Opis Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami na temat bezpieczeństwa w sieci. 

Słowa kluczowe bezpieczeństwo w internecie 

  

Źródło http://www.mdpi.com/1999-5903/5/3/376  

Język angielski 

Opis Dostęp do internetu osób niepełnosprawnych intelektualnie: nierówności i szanse. 

Słowa kluczowe korzystanie z internetu 

  

Źródło  http://www.washington.edu/doit/access-computers-0 

 https://www.youtube.com/watch?v=2lQKndS1Zcs 

https://www.mencap.org.uk/
http://www.washington.edu/doit/
http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/viewFile/218/243
http://powerupwhatworks.org/technology/teaching-students-disabilities-about-online-safety
http://powerupwhatworks.org/technology/teaching-students-disabilities-about-online-safety
http://www.mdpi.com/1999-5903/5/3/376
http://www.washington.edu/doit/access-computers-0
https://www.youtube.com/watch?v=2lQKndS1Zcs


 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska 

nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.  

19 

Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
Język angielski 

Opis Osoby niepełnosprawne – Dostępność IT 

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.theinformationdaily.com/2014/05/27/internet-a-hostile-environment-for-

young-people-with-disabilities 

Język angielski 

Opis “Wrogie środowisko” internetu dla młodych osób niepełnosprawnych. 

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.parentsprotect.co.uk/files/learning_disabilities_autism_internet_safety_p

arent_guide.pdf 

Język angielski 

Opis Trudności w uczeniu się, autyzm i bezpieczeństwo w internecie: przewodnik dla 

rodziców. 

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.dge.mec.pt/e-acessibilidades 

Język portugalski 

Opis DIREÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO – E-ACESSIBILIDADES 

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.redesolidaria.org.pt/  

Język portugalski 

Opis FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia Programa ACESSO / Departamento da 

Sociedade de Informação 

Słowa kluczowe  

  

Źródło  Navegue com segurança em Sua Casa 

 Como navegar em segurança na Internet no seu local de trabalho 

http://www.theinformationdaily.com/2014/05/27/internetHYPERLINK%20%22http:/www.theinformationdaily.com/2014/05/27/internet-a-hostile-environment-for-young-people-with-disabilities%22-a-hostile-environment-for-young-people-with-disabilities
http://www.theinformationdaily.com/2014/05/27/internetHYPERLINK%20%22http:/www.theinformationdaily.com/2014/05/27/internet-a-hostile-environment-for-young-people-with-disabilities%22-a-hostile-environment-for-young-people-with-disabilities
http://www.parentsprotect.co.uk/files/learning_disabilities_autism_internetHYPERLINK%20%22http:/www.parentsprotect.co.uk/files/learning_disabilities_autism_internet_safety_parent_guide.pdf%22_safety_parent_guide.pdf
http://www.parentsprotect.co.uk/files/learning_disabilities_autism_internetHYPERLINK%20%22http:/www.parentsprotect.co.uk/files/learning_disabilities_autism_internet_safety_parent_guide.pdf%22_safety_parent_guide.pdf
http://www.dge.mec.pt/e-acessibilidades
http://www.redesolidaria.org.pt/
http://www.youtube.com/watch?v=dZ2i0yrTkd4
http://www.youtube.com/watch?v=8X19M9mQpko
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
 Navegação segura na Internet para toda a família 

 Como se manter seguro quando navega na Internet 

 Como ter o computador protegido para uma navegação segura na Internet 

Język portugalski 

Opis  

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.miudossegurosna.net/envolva-se/titulos-no-seu-site.html 

Język portugalski 

Opis  

Słowa kluczowe  

  

Źródło http://www.seguranet.pt/pt 

Język portugalski 

Opis  

Słowa kluczowe  

  

Źródło Załącznik 3 

Język angielski 

Opis The Web We Want: podręcznik dla nastolatków, wypromowany w lutym 2013 roku   na 

Dniach Bezpiecznego Internetu przez sieć Insafe*, pokazujący jak dokładnie należy się 

zachowywać. Stworzona przez młodych ludzi, dla młodych ludzi,  książka ma na celu 

wskazanie młodym ich praw i obowiązków oraz zachęcać do refleksji na swoim 

zachowaniem, a także swoich rówieśników. 

Słowa kluczowe internet, skrypty 

  

http://www.youtube.com/watch?v=H_UU_lK6Edo
http://www.youtube.com/watch?v=rVIh-_XF-0U
http://www.youtube.com/watch?v=HZ7MIlm7fgA
http://www.miudossegurosna.net/envolva-se/titulos-no-seu-site.html
http://www.seguranet.pt/pt
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 
2 Wyniki dyskusji w mediach 

społecznościowych i na 

spotkaniach 

Partnerzy opracowali pytania, które należy zadać 
osobom niepełnosprawnym i osobom 
prowadzącym pracownie komputerowe i 
multimedialne. Celem tych rozmów było poznanie 
problemów przed jakimi stoją użytkownicy 
komputerów i internetu i jaka jest ich wiedza na 
temat zagrożeń internetowych. Pytania zostały 
opublikowane na stronach organizacji 
partnerskich na Facebook'u i były omawiane 
podczas spotkań z zainteresowanymi stronami. 

Lista pytań zadawanych  osobom wspierającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną: 

• Jakie rodzaje sytuacji pracy z komputerem lub urządzeniami mobilnymi są 
niebezpieczne? Czy istnieją specyficzne zagrożenia dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną? Jeśli uważasz, że tak, proszę opisz je. 

•  Czy znasz kogoś z niepełnosprawnością intelektualną, kto był/jest ofiarą cyberprzemocy 
(przemoc w internecie, nękanie)? 

•  Jakie są podstawy zasad bezpieczeństwa pracy z komputerem lub internetem? Możesz 
je opisać? 

•  Które informacje są dla Ciebie tak prywatne, że nigdy nie umieścisz ich w internecie? 

•  Co robią osoby z niepełnosprawnością intelektualną w internecie, a w szczególności w 
mediach społecznościowych? 

•  Do kogo możesz się zwrócić, jeśli masz jakiekolwiek wątpiwości lub problemy podczas 
korzystania z internetu i komputera? 

Dodatkowo: 

• Jakie zachowania innych użytkowników internetu są potencjalnie ryzykowne? 

•  Czy stosujesz jakieś programy do ochrony użytkownika komputera, np. Kontrola 
rodzicielska? 

•  Czy robisz zakupy w sieci za pomocą karty kredytowej lub na raty? 

Lista pytań zadawanych osobom z niepełnosprawnością intelektualną: 

• Czy znasz kogoś z niepełnosprawnością intelektualną kto jest/był ofiarą cyberprzemocy 
(przemoc w internecie, nękanie)? 

• Które informacje są dla Ciebie tak prywatne, że nigdy nie umieścisz ich w internecie? 

• Czym jest internet dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności 
media społecznościowe? 

• Jakie zachowania innych użytkowników internetu są potencjalnie niebezpieczne? 
Możesz je opisać? 

• Do kogo możesz się zwrócić, jeśli masz jakiekolwiek wątpiwości lub problemy podczas 
korzystania z internetu i komputera? 
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Przegląd dostępnej wiedzy na temat niebezpieczeństw występujących w czasie pracy w 

internecie i w pracowniach komputerowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  

 Pytania skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną były w formie tekstu łatwego 
do czytania. 

2.1 Dyskusja na Facebooku, ankiety i spotkania bezpośrednie 

Pytania zostały opublikowane na stronach organizacji partnerskich na Facebook'u. Odwiedzający 
strony odpowiadali na pytania.  

Tabela 1 prezentuje statystyki wizyt i zasięg postów.  

 Czechy Łotwa Polska Portugalia Łącznie 

Liczba opublikowanych postów 4 1 9 

an
kiety 

 14 

Liczba odbiorców osiągnięta za 
pomocą wszystkich postów 

516 130 1478 2124 

Liczba odbiorców, którzy kliknęli 
posty 

12 10 99 121 

Liczba komentarzy 3 3 39 45 

W celu otrzymania większej liczby odpowiedzi i możliwości rozmowy, partnerzy zorganizowali 
także spotkania oraz wysyłali i gromadzili ankiety. 

Odpowiedzi na pytania pokazują, jaki jest poziom świadomości i jakie problemy powoduje praca 
w pracowni komputerowej.  

1. Jakie rodzaje sytuacji pracy z komputerem lub urządzeniami mobilnymi są niebezpieczne? 
Czy istnieją specyficzne zagrożenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną? Jeśli 
uważasz, że tak, proszę opisz je. 

 Udostępnianie, gromadzenie (i wykorzystywanie) danych osobowych; 

 Płatne usługi w internecie; sytuacje związane z obiegiem pieniądza (szybkie pożyczki, 
zakupy w internecie); 

 Poznawanie nowych osób w internecie (czat, portale randkowe); 

 dostęp do stron internetowych z kontrowersyjnymi informacjami(porno, nazizm itp.); 

 Niebezpieczne sytuacje są takie same dla osób niepełnosprawnych jak dla osób 
pełnosprawnych. Te same problemy z zakresu bezpieczeństwa internetu dotykają obie 
grupy; 

 Istnieją szczególne zagrożenia dla osób z zaburzeniami poznawczymi, istnieje większa 
podatność na manipulację; 

 Bezpieczeństwo elektryczne; 

 Przemoc emocjonalna; 

 Psychiczna i seksualna przemoc; 

2. Czy znasz kogoś z niepełnosprawnością intelektualną kto jest/był ofiarą cyberprzemocy 
(przemoc w internecie, nękanie)? 

 Tak. (w Polsce tylko dwóch uczestników podzieliło się swoją wiedzą - osoba, która 
została obrażona przez znajomego na Facebook'u, ponieważ wcześniej mieli oni 
sprzeczkę w prawdziwym życiu; osoba została obrażona stwierdzeniem “Jesteś głupi, 
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 gruby i śmierdzisz”; w Portugalii molestowanie seksualne i przemoc ze strony kolegów z 
tej samej szkoły). 

 

3. Jakie są wymagania w zakresie zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem i 
internetem?? 

 Informacje na temat zagrożeń w internecie. 

 Wyjaśnienie, co znaczą sformuowania: zastraszanie, kradzież, wirtualne związki. 

 Posiadanie jakiejś osoby godnej zaufania, do której osoby niepełnosprawne mogą się 
zwrócić z problemami. 

 Zwrócenie uwagi na zakupy w sieci. 

 Kodowanie stron płatnych i stron z kontrowersyjnymi informacjami. 

 Szkolenie osób niepełnosprawnych w zakresie umiejętności: nie publikowania 
prywatnych informacji, wiedzy, że nie wiemy kim jest osoba na czacie, portali 
randkowych itp., nie publikowania całego swojego życia albo życia swoich przyjaciół na 
Facebook'u. 

 Zasady bezpieczeństwa pracy z komputerem:  

 Ergonomia pracy z komputerem 

 Ogólne wymagania techniczne dla urządzeń pracujących z komputerem; 

 Ogólne wymagania techniczne do pracy z komputerem, sprzęt elektryczny; 

 Zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy z internetem oraz między innymi: 

 Ogólne wymagania minimalne dotyczące oprogramowania; 

 Konieczne jest uzupełnienie przepisów o zakaz stosowania inteligentnych 
urządzeń mobilnych na terenie szkoły; 

 Działania zapobiegawcze: 

 Pomieszczenie musi być zawsze obsługiwane przez personel! 

 Urządzenia techniczne - bezpieczna instalacja, możliwość szybkiego 
odblokowania sieci elektroenergetycznej, gaśnica; 

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy w pomieszczeniu umieszczone w 
widocznym miejscu i napisane łatwym językiem; 

 Informacja na temat krajowego i międzynarodowego "Dnia Bezpiecznego Internetu"; 

 Praca z rodzicami co najmniej cztery razy w ciągu roku szkolnego; zwrócenie szczególnej 
uwagi rodzicom, których stron uczeń nie powinien odwiedzać. 

 Rozpowszechnianie filmów, regularne odtwarzanie. Podczas doboru materiałów video, 
które można przygotować i zaprezentować ważne jest nie tylko pokazanie zakazów ale 
także sytuacji negatywnych, niebezpiecznych w skutkach; 

 Zasady odnośnie organizacji przestrzeni do  korzystania z internetu, najlepiej w postaci 
informacji wizualnej, łatwo dostępnej; 

 Należy zebrać najbardziej popularne i skuteczne "oprogramowanie ochrony 
rodzicielskiej" zarówno do pracy na komputerach jak i urządzeniach mobilnych - 
wskazówka i łatwy do zrozumienia przewodnik do instalacji; 
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 Świadomość emocjonalna poprzez aktywny trening,  gry interaktywne, szkolenie ze 

związku przyczynowego między tym, co się dzieje i demonstrowanie potencjalnych 
konsekwencji. Potrzeba innych dziedzin, takich jak nauki społeczne, etyka procesu 
szkolenia z rozmów o przemocy w internecie i ich konsekwencji, uczenia 
odpowiedzialności za udostępniane informacje w internecie; 

 Stworzenie specjalnych materiałów dydaktycznych - video, interaktywne szkolenia i gry 
symulujące sytuacje, pozwalające na podejmowanie decyzji o działaniu i odkrywanie 
skutków podjętych decyzji. Gry powinny być wizualnie łatwo postrzegane, bez zbyt dużej 
ilości tekstu do czytania i słuchania. Materiały video nie powinny unikać otwartej 
demonstracji przemocy, aby wykazać rzeczywiste potencjalne konsekwencje pewnych 
działań w internecie. Wszystkie materiały muszą być dostępne na stronie internetowej; 

 Przyznanie certyfikatu dotyczy nie tylko szkół specjalnych ale także uczelni kształcenia 
ogólnego, w szczególności jeśli uczęszczają do nich studenci ze specjalnymi potrzebami 
(absolwenci szkół specjalnych), jak również domów dziecka; 

4. Które informacje są dla Ciebie tak prywatne, że nigdy nie umieścisz ich w internecie? 

 Informacje z dowodu osobistego. 

 Informacje o pieniądzach (hasła do kart kredytowych itp.). 

 Informacje o członkach rodziny, adres zamieszkania. 

 Zdjęcia dzieci. 

 Informacje o miejscu pracy (adres). 

 Informacje o lokalizacji, w której się znajdujesz; 

 Informacje o schorzeniach; 

 Dostęp do informacji (hasła, kody); 

 Zdjęcia wprowadzające w błąd osoby obserwujące stronę; 

 Zdjęcia innych osób umieszczane bez ich zgody, prywatne zdjęcia; 

5. Czym jest internet dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności media 
społecznościowe? 

 Możliwością spędzenia czasu wolnego. 

 Możliwością podzielenia się zdjęciami i doświadczeniami. 

 Szansą na poznanie innych osób. 

 Szansą na bycie częścią populacji głównego nurtu. Mogą rozmawiać z ludźmi o 
Facebook'u. Chcą być fajni. 

 Granie w gry. 

 Działania związane z potrzebami towarzyskimi - sieci społeczne, randki; 

 Działania związane z dojrzałością płciową;  

 Szybkie pożyczki; 

 Szansą na promowanie samego siebie; 

 Muzyka, filmy; 

 Możliwość rozmowy/dzielenia się problemami, szukania porady. 
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6. Do kogo może się zwrócić osoba z niepełnosprawnością intelektualną, w przypadku 
jakiekolwiek wątpiwości lub problemów podczas korzystania z internetu i komputera? 

 Nauczyciele, asystenci, osoby, które je wspierają; 

 Rodzice, rodzeństwo lub ktoś z ich rodziny; 

 Nikogo; 

 Przyjaciele, koledzy; 

 Żadne z powyższych, ponieważ osoby niepełnosprawne intelektualnie gorzej rozpoznają 
sytuacje, które są problematyczne. 

Inne kwestie, które pojawią się podczas dyskusji: 

• Pracownik asystujący powinien być zawsze obecny w klasie; 

• Edukowanie rodziców na temat pierszej pomocy dla dzieci w takich sytuacjach; 

• Przypadki emocjonalnych nadużyć (lub jeśli istnieje podejrzenie takiej sytuacji), jest to 
niezbędne dla dziecka (młodej osoby) może zgłosić się do wiarygodnej osoby - do 
pracownika socjalnego lub nauczyciela, a w domu -do rodziców; 

• Muszą być uczone zaufania do dorosłych, którzy są obok i są w stanie zapewnić wsparcie 
i pomoc w takich sytuacjach - pracownicy asystujący i rodzice; 

• Znajomość oprogramowania do kontroli rodzicielskiej, takiego jak Net Nanny Parental i 
Flux 

Odpowiedzi osób z niepełnosprawnością intelektualną: 

1. Co robią osoby z niepełnosprawnością intelektualną w internecie, a w szczególności w 
mediach społecznościowych? 

 Słuchają muzyki, oglądają filmy. 

 Poszukują ciekawych tematów (na przykład o zwierzętach, gazety); 

 Szukają pracy; 

 Korzystają z maila, Facebook'a, portali randkowych i innych  czatów; 

 Rozmawiają z innymi osobami przy użyciu kamerki internetowej. 

2. Które informacje są dla Ciebie tak prywatne, że nigdy nie umieścisz ich w internecie? 

 Informacja o stanie zdrowia. 

 Mój adres, mój numer telefonu. 

 Numer dowodu osobistego. 

 Informacja o tym gdzie pracuję. 

 Informacja o pieniądzach (ile zarabiam). 

 Informacja o rodzinie, życie prywatne, zdjęcia rodzinne 

3. Czy znasz kogoś z niepełnosprawnością intelektualną kto jest/był ofiarą cyberprzemocy 
(przemoc w internecie, nękanie) 

 Nie. (w Polsce, Czechach i Łotwie). 

 Tak – 33% uczniów biorących udział w spotkaniach w Portugalii. 
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 4. Jakie zachowania innych użytkowników w internecie są potencjalnie niebezpieczne? 
Możesz je opisać? 

 Kiedy ktoś chce znać informacje na mój temat. 

 Kiedy ktoś źle zachowuje się w sosunku do mnie. 

 Kiedy ktoś się ze mnie śmieje. 

 Kiedy ktoś blokuje mi dostęp lub moje konto. 

 Kiedy ktoś wchodzi do mojego komputera bez mojej zgody.  

 Nagie zdjęcia, obraźliwe komentarze 

 Rozmawianie z nieznajomymi 

5. Do kogo możesz się zwrócić, jeśli masz jakiekolwiek wątpiwości lub problemy podczas 
korzystania z internetu i komputera? 

 Osób asystujących. 

 Rodziców, członków rodziny. 

 Do kogoś kto nie zna moich rodziców. 

 Przyjaciół. 

6. Dodatkowe kwestie podejmowane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną: 

 problem uzależnienia od internetu;  

 problemy zdrowotne 

 Problem ze wzrokiem, problemy z kręgosłupem. 

 

2.2 Wnioski 

Osoby, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną wiedzą jakie ryzyko wiąże się 

z korzystaniem z internetu i wiele z nich uważa, że zagrożenie jest takie samo w przypadku osób 

pełnosprawnych jak i osób niepełnosprawnych intelektualnie. Niemniej jednak wskazywano 

większą podatność na manipulacje osób niepełnosprawnych intelektualnie. Kilka ryzykownych 

sytuacji zostało opisanych przez respondentów, którzy mówili o portalach randkowych, stronach 

porno, Facebook'u, pożyczkach udzielanych przez internet itp. Podzielano obawy, że osobom 

niepełnosprawnym może być trudno zidentyfikować pewne ryzyko lub ryzykowne zachowania w 

internecie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są świadome, że pewnych informacji 

nigdy nie powinni publikować w internecie i co ciekawe, wskazują te same informacje, których 

nigdy nie opublikują, jak osoby, które wspierają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Kedy 

osoby niepełnosprawne napotykają problemy w internecie, ważne jest dla wielu z nich, aby 

zwrócić się do kogoś komu ufają, ale kto nie zna ich rodziców. Wiele osób niepełnosprawnych 

boi się, że rodzice zablokują im dostęp do ich komputera. Bardzo trudne do wyjaśnienia osobom 
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 niepełnosprawnym było co to jest zastraszanie, zwłaszcza cyberprzemoc. Bardzo ciekawa była 

odpowiedź jednej kobiety niepełnosprawnej intelektualnie, która  powiedziała, że: "Tylko zły 

człowiek może znęcać się na innymi" i jej odpowiedź na pytanie: "W jaki sposób można 

rozpoznać złego człowieka?", odpowiedziała, że: “Każda osoba, która nie ma zwierząt”. 

Nauczyciele podkreślają potrzebę profesjonalnych pracowni sprzętu komputerowego we 

wszystkich istotnych obszarach (bezpieczeństwo elektryczne, konfiguracja systemu, ergonomia 

itp.). 

Ścisła współpraca z rodzicami została również podkreślona w trakcie spotkań. 

Zatem badanie to pokazuje znaczenie rozwijania dalszych prac w tej dziedzinie. Jest to bardzo 

potrzebne do szkolenia osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzięki czemu będą znać 

zasady bezpieczeństwa i wiedzieć, jak bezpiecznie zachowywać się w internecie. Z technicznego 

punktu widzenia, ochrona i organizacja ustawień komputera są również niezbędne do 

bezpiecznego surfowania w sieci. 
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3 Rekomendacje dla bazy danych 

Projekt i implementacja bazy danych jest kolejnym etapem 

projektu SafeSurfing. Będzie to część projektu portalu 

(www.safelabs.eu).  

Problemy i zagrożenia określone w niniejszym dokumencie 

zostaną opracowane jako dane wejściowe do bazy danych. 

Rozwiązania i wskazówki do wyżej wymienionych 

problemów będzie można odnaleźć i opublikować. Jak już 

wyżej wskazano będą to nie tylko kwestie techniczne, ale 

również psychologiczne. Specjalista IT będzie współpracować z psychologami i terapeutami. W 

większości przypadków zasady będą przedstawione w firmie: "Jeśli... wówczas...". Wybrane 

zasady bazy danych powinni tworzyć użytkownicy świadomi konsekwencji podejmowanych 

działań. Będzie to opis w formie algorytmu, lub schematu pokazującego jak rozwiązać problem  

(np. jeśli chcesz zainstalować bezpieczny filtr w Google Chrome, musisz 1. Otworzyć 

przeglądarkę Google Chrome, 2. Wybrać Ustawienia itp.) 

Ponadto, tam gdzie będzie to możliwe zasady będą przedstawione w formie czytelengo tekstu z 

obrazkami. Będzie możliwość wydrukowania zasad.  

Według badań partnerów projektu zalecenia dla bazy danych można określić następująco: 

1. Baza danych będzie wykorzystywana nie tylko przez trenerów / nauczycieli, ale 

również rodziców; 

2. wdrożona wyszukiwarka powinna być wydajna i wygodna; 

3. Witryna musi zapewniać dostęp zarówno do ram prawnych jak i materiałów 

edukacyjnych (przykłady gier i szablonów, filmów) 

4. Przepisy bazy danych powinny obejmować takie dziedziny jak:montaż urządzeń 

technicznych, bezpieczna konfiguracja komputera i urządzeń mobilnych, 

informacja na temat oprogramowania wspierającego bezpieczne korzystanie z 

komputera i internetu, wskazówki organizacyjne pracowni komputerowych, 

zasady ochrony prywatności, w tym regulacje rządowe, zasady rozpoznawania i 

radzenia sobie z  zastraszaniem w internecie, przemoc i przestępczość, rady 

psychologiczne, pomoc psychologiczna, uzależnienie od internetu, ergonomia i 

problemy zdrowotne spowodowane przez internet i korzystanie z komputera; 

http://www.safelabs.eu/
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5. Zasady internetowe powinny obejmować m.in. Facebook, Twitter, Instagram, 

snapchat, portale randkowe, pożyczki online, zakupy online, ogłoszenia 

internetowe; 

6. Baza powinna zawierać słowniczek trudniejszych słów. 
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