"Bezpieczna+" w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie
W ramach Rządowego Programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – technikum w ZST, otrzymało
w roku 2018 wsparcie finansowe na działania programowe, w kwocie 29.482zł (w tym 5.898zł to wkład
własny Starostwa Powiatowego jako organu prowadzącego).
Projekt realizowany w ZST zakłada rozwój kompetencji społecznych młodzieży w uwarunkowaniach
upowszechnienia i dominacji mediów cyfrowych.
Działania projektowe obejmują m. in.:
1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów i nauczycieli z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu
oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, w tym rozwiazywanie konfliktów
rówieśniczych na drodze mediacji i negocjacji;
2. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań projektowych, m. in.: gry szkoleniowe, filmy
dydaktyczne, 8 laptopów, projektor, drukarka, cyfrowy aparat fotograficzny, kamera i inne;
3. Przygotowanie przez uczniów kl. 1ti ( technik informatyk ), pod kierunkiem nauczycieli i
wychowawców, materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę na temat bezpiecznej
komunikacji elektronicznej i cyfrowej;
4. Upowszechnienie przez uczniów przygotowanych materiałów edukacyjnych w formie
działalności wolontariackiej w:
- wszystkich klasach technikum i branżowej szkoły I stopnia,
- w środowisku lokalnym ( świetlice środowiskowe, szkoły podstawowe, inne placówki),
- na zebraniach informacyjnych dla rodziców;
5. Utworzenie w szkole grupy mediatorów młodzieżowych do rozwiazywania konfliktów
uczniowskich, wyłonionych z przedstawicieli samorządu uczniowskiego;
6. Przeprowadzenie debaty szkolnej z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli
środowiska lokalnego nt.: „Czy współczesne sposoby komunikacji są zagrożeniem dla jednostki
i relacji społecznych?”
Podstawowym rezultatem planowanych działań jest uświadomienie całej społeczności
szkolnej – uczniom, rodzicom i nauczycielom, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym,
zdominowanym przez nowoczesne technologie. Spełniają one niekwestionowane funkcje
społeczne: poznawczą, kulturotwórczą, integrującą, komunikacyjną, ale pociągają za sobą
także elementy destrukcyjne.
Zadaniem Programu jest nie tylko kreowanie prawidłowych sposobów komunikacji, lecz
także właściwa ich interpretacja. Chcemy wyposażyć naszych uczniów w niezbędne
umiejętności społeczne, oparte na solidnym wykształceniu, budowaniu poczucia własnej
wartości, wzajemnego szacunku i krytycyzmu oraz radzenia sobie z konfliktami.
Będziemy stale podnosić świadomość uczniów w zakresie możliwości wykorzystywania TIK
w edukacji, komunikacji, sztuce, kulturze, biznesie, tak aby mogli się dzielić swoją wiedzą
i umiejętnościami z otoczeniem szkoły, szczególnie wiedzą z zakresu cyberprzemocy,
świadomego wykorzystania narzędzi cyfrowych i sposobów radzenia sobie z trudnościami,
jakie niesie cyfrowy świat.

