Nowoczesna edukacja coraz częściej korzysta z technologii
informacyjno – komunikacyjnych TIK
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach, biorącej udział w programie Centrum
Edukacji Obywatelskiej uczniowie wraz z nauczycielami opracowali Szkolny Kodeks 2.0.
Stanowi on zbiór zasad określający korzystanie z zasobów sieciowych. Nauczyciele w/w szkoły postanowili
przygotować swoich uczniów do świadomego stosowania zasobów sieciowych obecnie i w dalszym życiu
oraz unikania zagrożeń w sieci.
Oto Szkolny Kodeks Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych w Kielcach:
1. 1. Rozwijaj się z TIK
Korzystamy z Internetu jako źródła wiedzy, zabawy,
możliwości kontaktu z innymi użytkownikami.
2. 2. Korzystaj z TIK wszędzie
Wykorzystujemy szeroki dostęp do pracowni
szkolnych wyposażonych w narzędzia TIK.
3. 3. Szanuj innych z TIK
Szanujemy innych internautów.
Pamiętamy o kulturze języka.
Przestrzegamy praw autorskich.
Podajemy źródło informacji i autora.

4. Bądź pomocny w TIK
Pomagamy sobie i uczymy się wzajemnie TIKować.
Udostępniamy swoje materiały.

5. 5. Bądź bezpieczny z TIK
Chronimy prywatność i dane osobowe.
Korzystamy bezpiecznych stron Internetu
6. 6. Bądź twórczy z TIK
Wykorzystujemy i modyfikujemy zasoby sieciowe.
Selekcjonujemy i sprawdzamy wiarygodność
informacji z Internetu.
Rozwijamy swoje zainteresowania.

21 listopada 2013 r w siedzibie szkoły odbyły się Szkolne Targi 2.0, podczas których nauczyciele wraz z
uczniami przygotowali stoiska, na których przedstawili ćwiczenia i zadania dotyczące praktycznego
stosowania punktów kodeksu.
W Targach brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z nauczycielami oraz zaproszeni
goście:






Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach – mgr Barbara Jamróz,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 28 w Kielcach – mgr Agata Barwinek,
Wychowawca Przedszkola Samorządowego Nr 28 w Kielcach – mgr Iwona Bzowska,
Doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach – mgr Monika Zawadzka – Chłopek,
kierownik Pracowni Edukacji Informatycznej i Multimedialnej w Świętokrzyskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – mgr Anna Trawka

Targi rozpoczął Dyrektor ZSOS Nr 17 w Kielcach – Grzegorz Czapla. Powitał uczniów, nauczycieli i
przybyłych gości oraz przekazał głos szkolnemu koordynatorowi programu Szkoła z Klasą 2.0, który
przedstawił prezentację przygotowaną 0 w programie PREZI, przedstawiającą ideę programu i punkty
Kodeksu 2.0 . W czasie wyświetlania kolejnych slajdów, na środek wychodzili uczniowie obsługujący
stoisko dotyczące danego punktu kodeksu i prezentowali swoją grupę oraz ćwiczenia, jakie będą dostępne
na danym stoisku. Na Targach prezentowane były jeszcze 2 dodatkowe stanowiska programów CEO
realizowanych w ZSOS 17 Kielce:
- stanowisko to W-F z Klasą, gdzie można było poćwiczyć z trenerem korzystając z gier na konsoli Xbox
360 i kontrolerem Kinect.

- stanowisko „Ślady przeszłości”, gdzie była okazja przejść grę o zabytkowych przedmiotach gospodarstwa
domowego.
Wszyscy uczniowie aktywnie brali udział w przedsięwzięciu, zdobywając podpisy opiekunów stoisk na
kartach zaliczeniowych. Po wykonaniu tego zadania otrzymywali odznaki z tytułem „Strażnik Kodeksu”.
Uczniowie z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, których przerastało zadanie, a chcieli brać udział
w Targach, otrzymywali malowanki o tematyce związanej z technologią TIK oraz kredki.
Wszystkie stanowiska cieszyły się dużym powodzeniem. Największą popularnością cieszyło się stanowisko
„W-F z Klasą” – każdy mógł spróbować swoich sił oraz sprawdzić koordynację – uczniowie, goście i
nauczyciele.
Wydarzenie to odbiło się sporym lokalnym echem i zostało bardzo wysoko ocenione za pośrednictwem
mediów, które odwiedziły szkołę.
Relacja Radia Kielce znajduje się pod linkiem: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-18579
Relację z Targów zamieszczono na szkolnym blogu na stronie internetowej szkoły
http://zsos17kielce.blogspot.com/2013_11_01_archive.html oraz na blogu http://blogiceo.nq.pl/toiowonatikowo/

Film ze Szkolnych Targów 2.0 został opublikowany i znajduje się pod linkiem
http://www.youtube.com/watch?v=RqjjOfaFyQo&feature=em-upload_owner#action=share

Gazeta wyborcza zamieściła krótką relację:

Zdjęcia

