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Policjanci bardzo dobrze wiedzą, jak ważne i odpowiedzialne stoi przed nimi zadanie w zakresie
edukacji o bezpieczeństwie. Prowadzą spotkania, na których poruszają ważne społecznie tematy.
Tym razem, na pierwszy ogień dyskusji wystawione zostały „cyberzagrożenia” w tym zjawisko
tak zwanego hejtu w sieci. Mundurowi w jak najbardziej przystępny sposób starali się
wytłumaczyć młodzieży, że internet jest przestrzenią publiczną, w której tak jak w realnym
życiu, obowiązują zasady i normy prawne.
Proﬁlaktyczną część działalności policjantów śmiało nazwać można pracą u podstaw, rozumianą jako potrzebę edukacji
od najmłodszych lat. W okresie dorastania, bardzo ważnym jest wypracowanie mocnego kręgosłupa moralnego,
wskazanie wartości, którymi należy się w życiu kierować, ale również podniesienie świadomości funkcjonowania
społecznego, zgodnie z przyjętymi normami i zasadami. Wszystko to w myśl zasady „czym skorupka za młodu
nasiąknie…”. Policjanci bardzo dobrze wiedzą, jak ważne i odpowiedzialne stoi przed nimi zadanie w zakresie edukacji
o bezpieczeństwie. Tym razem, na pierwszy ogień dyskusji wystawiony został temat „cyberzagrożeń”, w tym zjawiska
tak zwanego hejtu w sieci. Sulęcińscy funkcjonariusze udali się w dwie różne strony naszego powiatu, aby poszerzać
świadomość młodych ludzi. Jedno z takich spotkań odbyło się w czwartek (19 maja) w Szkole Podstawowej imienia
Bohaterów Warszawy w Kołczynie. Mundurowi w jak najbardziej przystępny sposób starali się wytłumaczyć młodzieży,
że internet jest przestrzenią publiczną, w której tak jak w realnym życiu, obowiązują zasady i normy prawne. Młodzież
miała okazję dowiedzieć się również kilku technicznych ciekawostek i porad jak lepiej zabezpieczać dane
przechowywane w telefonach komórkowych i komputerach. Spora część spotkania poświęcona została agresji w sieci.
Funkcjonariusze starali się wskazać młodym ludziom granicę pomiędzy wyrażaniem własnych opinii, a obrażaniem
innych. Zwracali także uwagę na temat publikowania w sieci zdjęć. Apelowali, aby robić to z ogromną rozwagą,
ponieważ bardzo ciężko jest „wyczyścić” internet z niechcianych treści.
Kolejne spotkania przed nami. Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego mundurowi planują odwiedzić młodzież ze
wszystkich stron powiatu, aby na wakacje udali się uzbrojeni w wiedzę na temat czyhających zagrożeń, zarówno w
świecie realnym jak i wirtualnym.
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