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W ciągu roku Policja wykrywa średnio 

ponad 1200 przestę pstw zwią zanych 

z wykorzystywaniem dzieci w internecie. 

Poczynają c od dziecię cej pornografii, a na 

próbach gwałtu koń czą c. 

Niebezpieczny internet

Bezpieczeństwo
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Maciej Kułak

Policja w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowa-

dziła kilkadziesiąt ogólnopolskich operacji wy-

mierzonych w  pedofi lów i  dystrybutorów por-

nografi i dziecię cej. W  ich wyniku zatrzymano 

około 1500 osób. W tym roku niemalż e każ dego 

dnia policja informuje o  kolejnych zatrzyma-

niach. W Rzeszowie wpadli 21-latek z Krakowa 

i 36-latek z Krosna. Według prokuratury młod-

szy z mę ż czyzn przez komunikator internetowy 

podstę pem wydobył od dziewczynki z  Podkar-

pacia adres jej skrzynki e-mailowej, a nastę pnie 

tak zmienił jej hasło dostę pu, ż e nie mogła się  

zalogować . Wymusił na niej przysłanie na jego e-

-mail jej nagich zdję ć . W zamian obiecywał poda-

nie nowego hasła. Jej nagie zdję cia trafi ły do wielu 

odbiorców, w tym do drugiego oskarż onego.

Przestępcom postawiono zarzuty rozpo-

wszechniania w  internecie zdję ć  pornografi cz-

nych jeszcze innych dzieci poniż ej 15. roku ż ycia. 

Obaj przyznali się  do winy.

Duż a nowelizacja kodeksów: karnego, 

postę powania karnego, karnego wykonawcze-

go czy skarbowego ma sprawić , ż e pedofi le bę dą  

wyłapywani jeszcze skuteczniej. – Ustawodawca 

zdefi niował czyny zabronione, które wcześ niej 

nie były szczegółowo okreś lone, co było wykorzy-

stywane w są dzie przez obroń ców 

osób oskarż onych o  pedofi lię  – 

tłumaczy inspektor Marek Dyjas 

z Komendy Głównej Policji pod-

czas konferencji poświęconej cy-

berzagrożeniom zorganizowanej 

przez Fundację  Dzieci Niczyje. 

– Teraz jesteś my w znacznie lep-

szej sytuacji.

Wśród ważnych zmian jest 

nowy artykuł, który defi niuje, 

czym jest uwodzenie dzieci w in-

ternecie. To  prawdziwa rewolucja. Do niedaw-

na zwyrodnialcowi, który nagabywał dziecko, 

ba, nawet się  z nim spotkał, nie moż na było nic 

zrobić . Karalne było obcowanie. Teraz liczy się  

intencja sprawcy. Jeś li wykaż e się , ż e próbował 

doprowadzić  do spotkania z  dzieckiem w  oczy-

wistym celu, stanie przed są dem. Co wię cej, sta-

nie przed nim nawet jeś li do spotkania nie doszło. 

Sprawca z zaburzeniami preferencji seksualnych 

moż e zostać  skierowany przez są d na przymuso-

we leczenie (farmakologiczne lub psychoterapię ) 

po  odbyciu kary. Policja dostała dodatkowe 

uprawnienia operacyjne, m.in. niejawną  kontrolę  

korespondencji. Karalne jest też  utrwalanie nagiej 

osoby w sposób podstę pny czy przy uż yciu gróź b 

oraz rozpowszechnianie takich nagrań , nawet gdy 

osoba wyraziła zgodę  na utrwalenie.

Kolejna nowoś ć : karalne jest publiczne propa-

gowanie, a nawet pochwalanie zachowań  o cha-

rakterze pedofi lskim.

Ta osłona prawna jest konieczna, bo – jak wy-

nika z badań przeprowadzonych w ramach pro-

jektu Ukids online – aż 73  proc. nastolatków 

korzysta z  serwisów społecznościowych. Jak 

wskazywała w trakcie konferencji Fundacji Dzie-

ci Niczyje prof. Lucyna Kirwil z Wyższej Szkoły 

Psychologii Społecznej, niepokojąco wygląda-

ją inne statystyki. – Aż 43 proc. dzieci w wieku 

8-11 lat ma konto na  Facebooku – alarmowała. 

To oznacza, że dzieci, by się zarejestrować, podały 

nieprawdziwe dane. Na strony z pornografi ą trafi ł 

co czwarty szesnastolatek.

Według prof. Kirwil nastolatkowie w  wieku 

12-17 lat bardziej też sobie cenią 

pozycję społeczną w sieci niż pry-

watność. Co więcej, aż 57  proc. 

młodych ludzi w wieku 12–17 lat 

przyznało, ż e za poś rednictwem 

internetu lub telefonii komórko-

wej miało do czynienia z przemocą  

werbalną  – niemal połowa bada-

nych doś wiadczyła wulgarnego 

wyzywania (47 proc.).

Niestety ofi ary cyberprzemo-

cy próbują  sobie radzić  z trauma-

Według prof. Kirwil

 nastolatkowie 

w wieku 12-17 

lat bardziej sobie 

cenią pozycję 

społeczną w sieci 

niż prywatność
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E-podręcznik to  duży projekt, który wsparty jest m.in. szkoleniami. A  tych będzie 

naprawdę dużo. W ciągu dwóch lat wydamy na nie 20 mln zł, przeszkolimy 20 tys. 

nauczycieli, dostępne będą też szkolenia online. Kontynuowany będzie też projekt 

Cyfrowa Szkoła – mówi Krzysztof Wojewodzic, kierownik Wydziału Otwartych Zasobów 

Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Wielkie testowanie 
e-podręcznika

Rozmowa EFUN
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rozmawiał:

Maciej Kułak

Na jakim etapie są prace nad e-podręcznikiem?
Gotowa jest już platforma technologiczna, któ-

ra jest dostępna także dla osób niepełnosprawnych: 
niewidomych, niedowidzących i  niedosłyszących. 
Można tam już znaleźć lekcje matematyki dla 
uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej. Rozpoczęliśmy też wielkie te-
stowanie, bo to, co mogą zobaczyć nauczyciele nie 
jest jeszcze gotowym podręcznikiem, a, powiedz-
my, wersją beta (testową – przyp. red.). Oczywiście 
to w pełni funkcjonalne narzędzie, które już można 
wykorzystywać w trakcie lekcji, na razie matema-
tyki. Liczymy też na opinie nauczycieli i uczniów, 
wśród których robiliśmy już wstępne rozeznanie. 
Pytaliśmy młodzież gimnazjalną w Nowym Tomy-
ślu, bo tam od lat nowe technologie są na porządku 
dziennym. Odbiór był pozytywny. Uczniowie chwa-
lili m.in. czytelność platformy. Przed nami jeszcze 
dwa lata testów, których fi nałem będzie nie tylko e-
-podręcznik, ale też zmiana metodyki pracy.

Nie za wiele wymaga pan od podręcznika?
E-podręcznik to  duży projekt, który wspar-

ty jest m.in. szkoleniami. A tych będzie naprawdę 
dużo. W ciągu dwóch lat w projekcie e-nauczyciel 
wydanych zostanie na  szkolenia 20  mln zł, prze-
szkolonych zostanie 20 tys. nauczycieli, dodatko-
wo dostępne będą też bezpłatne szkolenia online 
dla wszystkich nauczycieli. Kontynuowany będzie 
też projekt Cyfrowa Szkoła. To będzie krok, który 
pozwoli zmienić podejście do nowych technologii. 
Chcemy, by wszystko odbywało się ewolucyjnie, by 
nauczyciel stopniowo odchodził od metody podaw-
czej. Jak dziś wyglądają podręczniki? Defi nicja, ćwi-

czenia i zadania na koniec. Nawet te elektroniczne 
najczęściej są „skanem” papierowych.

E-podręcznik, nad którym pracujecie będzie wyglądał inaczej?
On ma zachęcać do większej interakcji 

z  uczniem. Wyobraźmy sobie lekcję matematyki. 
Zależy nam, by ucznia zaangażować, by dochodził 
sam do defi nicji, by je weryfi kował. Zwykły wykres 
powinien mieć możliwość wpisywania różnych da-
nych, zmiany parametrów funkcji, decydowania 
o  liczbie boków fi gury, wielkości promienia koła. 
Chcemy, by młody człowiek próbował się wcielić 
w rolę quasi-naukowca. Oczywiście wszystko pod 
mentorskim okiem nauczyciela.

Co poza tym będzie można znaleźć na platformie?
W e-podręczniku będą wszystkie lektury, które 

są dostępne na wolnej licencji lub w tzw. domenie 
publicznej. Niewielu wie, że np. dzieła Sienkiewicza 
są dostępne bezpłatnie i legalnie w internecie. Nie-
stety, sieć ciągle jest słabo wykorzystywana jako na-
rzędzie dydaktycznie. A przecież dla młodych ludzi 
to ważna część życia. 
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Maciej Kułak

To, co odróżnia sprzęt polecany przez Nowoczesną Klasę od tanich podróbek to jakość, 

wzmocnione matryce, znacznie wydajniejsze procesory, zabezpieczenia przed zala-

niem, certyfikaty i serwis, którego wzór przeniesiono z biznesu. Jeśli ze sprzętem stanie 

się coś złego, jeszcze tego samego dnia zostanie wymieniony lub naprawiony. 

Czy supermarket zagwarantuje podobną usługę? – pyta Maciej Kacprzak z Lenovo.

Skazani na nowoczesność

Wiele mówi się o tym, że edukacja jest na uboczu cyfro-
wych przemian. Technologie, z  których korzysta każdy, 
w  wielu szkołach są nieobecne. Jak pan ocenia sytuację 
w polskiej edukacji?

Zainteresowanie nowoczesnym podejściem do 
nauczania jest coraz większe. Dyrektorzy, co niemniej 
ważne, coraz częściej pytają nie tylko o cenę sprzętu, 
ale i jego funkcjonalność, o przydatność w konkret-
nej szkolnej sytuacji. Do tej pory było z tym różnie. 
Kupowano np. czytniki e-booków, które nie wpły-
wały na zmianę metodyki nauczania. Myślę jednak, 
że dziś świadomość możliwości, jakie dają nowe tech-
nologie w edukacji jest coraz większa. Dyrektorzy py-
tają coraz częściej o np. ekrany dotykowe czy inne za-
awansowane technologie, co oznacza, że interesują się 
zmianami, nowinkami, ciekawymi rozwiązaniami.

Zakupiony sprzęt nie ląduje już w szkolnej piwnicy?
Mam nadzieję. Oczywiście zdarzają się przy-

padki kupowania tanich, tandetnych tabletów lub 
laptopów. To pozorna oszczędność, przed którą 
przestrzegam. Wiele z tych urządzeń nie ma od-
powiednich aplikacji, jest nieodporna na wstrzą-
sy czy nawet lekkie uderzenie, nie ma zabez-
pieczenia w  postaci serwisu, a  zainstalowanego 
oprogramowania nie da się aktualizować.

Czym więc kierować się dobierając sprzęt do szkoły?
Najpierw należy sprecyzować oczekiwania 

względem produktów. Zastanowić się, do czego 
sprzęt ma być wykorzystywany. Czy będziemy nim 
nagrywali fi lmy, czy tylko odtwarzali multimedia? 
Warto zapytać ekspertów, np. z platformy Nowocze-
snaKlasa.pl, sprawdzić ich propozycje komplekso-
wych rozwiązań dla każdego typu placówki.

Ale zaczynamy od sieci.
Bez nowoczesnej sieci nie uda nam się zbudo-

wać nowoczesnej szkoły. Infrastruktura musi być 

elastyczna, tak, by bez przeszkód można było przy-
łączać do sieci kolejne urządzenia, modernizować 
pracownie komputerowe bez potrzeby wymiany ca-
łego sprzętu i jak najmniejszym kosztem. Tu też mo-
żemy liczyć na rady ekspertów z Nowoczesnej Klasy.

Jednak tablety, laptopy czy rozwiązania sieciowe propono-
wane przez ekspertów Nowoczesnej Klasy do najtańszych 
nie należą. Dyrektor musi liczyć każdy grosz, tymczasem 
wszystkie tablety wyglądają podobnie. Dlaczego ma wy-
brać np. Lenovo, a nie kilkakrotnie tańszy produkt z popu-
larnego supermarketu?

Nie wszystko złoto, co się świeci. Tak jak wspo-
minałem – przed wyborem trzeba sobie zadać py-
tanie, czy chcemy mieć sprzęt, który będzie leżał 
w piwnicy, czy chcemy go używać. To, co odróżnia 
sprzęt polecany przez Nowoczesną Klasę od tanich 
podróbek to jakość, wzmocnione matryce, znacznie 
wydajniejsze procesory, zabezpieczenia przed zala-
niem, certyfi katy i serwis, którego wzór przeniesio-
no z biznesu. Jeśli ze sprzętem wydarzy się coś złe-
go, jeszcze tego samego dnia zostanie wymieniony 
lub naprawiony. Supermarket zagwarantuje podob-
ną usługę?

Myślę, że i tak gros nauczycieli bałoby się wypuścić dzieci 
w teren z tabletem.

Ale one po to są! Dobry tablet będzie w dziecię-
cych rękach bezpieczny. Markowe urządzenia są 
odporne na zalania, mają zabezpieczone matryce, 
wbudowane piórka, wzmocnione obudowy. Na-
prawdę nie ma się czego bać.

A co z oprogramowaniem, aplikacjami edukacyjnymi?
Na  przykładzie tabletów Lenovo dedykowa-

nych edukacji mogę zapewnić, że są pełnoprawny-
mi komputerami. Oparte są na bardzo stabilnym 
systemie Windows i wsparte znakomitą technolo-
gią Intel.
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