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Dzień Bezpiecznego Internetu 2017.
Razem zmieniamy internet na lepsze.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2017 

Akcja DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z
problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.
 
Podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do
wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatywna rzecz bezpieczeństwa młodych
internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów)
oraz zgłaszania ich do końca lutego 2017 r.
W tym DBI obchodziliśmy 7 lutego 2017 r. pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”. Podczas
zbliżającej się 13. edycji wydarzenia w Polsce organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika
internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za
to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślony zostanie
potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również
jako formę twórczej rozrywki.
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"Lepszy internet zależy od ciebie"

W dniach 14-17 lutego 2017r. obchodziliśmy Tydzień
Bezpiecznego Internetu 2017. Działania profilaktyczne
podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie
zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy
Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku miał
miejsce 7 lutego.
  Hasło tegorocznej edycji: "Razem zmieniamy internet
na lepsze"
W ramach obchodów DBI w naszej szkole
przeprowadzono cykl zajęć.
  Pierwszoklasiści poznawali internet ze stroną
www.necio.pl. Necio to projekt edukacyjny poświęcony
bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.
  Uczniowie klas drugich i trzecich dowiedzieli się co to
jest Internet, jak działa poczta elektroniczna, forum,
czat. Uczyli się korzystania z wyszukiwarki i poznali
sposób jej działania. Lekcje przeprowadzono na
podstawie scenariusza "Zuźka i Tunio poznają
Internet".  Zajęcia miały na celu podniesienie poziomu
wiedzy uczestników na temat szkodliwych treści,
niebezpiecznych kontaktów oraz ochrony danych
osobowych i wizerunku, a także uczyły zasad
kulturalnego zachowania w Internecie (netykieta).

Przedmiotem zajęć w klasach czwartych był hejt.
Celem zajęć było zwiększenie świadomości problemu
obrażania w sieci zwłaszcza wśród dzieci. Uczniowie
poznali sposoby reagowania na hejt. Zajęcia
przeprowadzono na podstawie scenariusza Internet
bez hejtu.
  Również w klasach V, VI przeprowadzono zajęcia
dotyczące problemu hejtu w Internecie. Celem zajęć 
"Internet bez hejtu" było  uświadomienie młodzieży
szkodliwości tzw. internetowego hejtu i mowy
nienawiści, a także przedstawienie pozytywnych
metod reagowania na te zjawiska.
  Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób każdy
internauta może przyczynić się do tego, że Internet
będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym,
podkreślono, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność
za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.Na
stronie szkoły umieszczono informację  dotyczące
bezpieczeństwa
w Internecie w postaci relacji z działań szkolnych oraz
adresów www związanych z bezpieczeństwem w
Internecie.
Zostały wykonane gazetki o Bezpiecznym Internecie.
Plansza na stojaku została umieszczona w holu
głównym szkoły, aby informować o potrzebie
budowania przyjaznego środowiska w sieci.

  W pracowni komputerowej zawieszono gazetkę wykonaną przez
uczestników zajęć.
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Internecie i w jaki
sposób z niego korzysta. Poprzez udział w wydarzeniu chcemy pokazać
potencjał Internetu, który dzieci mogą wykorzystać do edukacji, kontaktów
z rówieśnikami i jako formę twórczej rozrywki.
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