
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy 

Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działao na rzecz 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzieo Bezpiecznego 
Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką 
Sied Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem 
wydarzenia jest Fundacja Orange. 

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.   

10 lutego 2015 r. będziemy już po raz 11 obchodzić Dzień 

Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych obchodów „Razem tworzymy 

lepszy Internet” (“Let’s create a better Internet together”) będzie zwracało uwagę na to, że 

każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i 

pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z 

niej korzysta. Będziemy również zwracali uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej 

zastosowania - w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej 

rozrywki.  

 Akcja DBI w naszej szkole obejmie wszystkich uczniów z klas I – VI.  

Zaplanowaliśmy wiele działań: 

 spotkanie z policjantem pod hasłem „Bezpieczny Internet. Cyberprzemoc”, 

 na stronie internetowej naszej szkoły zamieszczenie materiałów edukacyjnych 

pt. „Internet – wróg czy przyjaciel”, „Cyberprzemoc”, 

 przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat zjawiska CYBERPRZEMOCY, 

omówienie wyników z rodzicami i nauczycielami, 

 Omówienie tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu na zajęciach 

komputerowych z wykorzystaniem materiałów znajdujących się stronie 

saferinternet.pl, 

 udział nauczycieli i uczniów w kursach na PLATFORMIE E LEARNING, 

 Wykonanie ściennych gazetek tematycznych w salach lekcyjnych i w holu szkoły,  

 Konkurs plastyczny „Internet – wróg czy przyjaciel?”, 

 udział w profilaktycznym spektaklu teatralnym „ Cyberprzemoc”, 

 Zakończenie akcji - podsumowanie w lokalnej prasie i na stronach gazetki szkolnej. 

 

 


