Dzień Bezpiecznego Internetu jest inicjatywą
Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie
uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych. Został
ustanowiony z inicjatywy komisji Europejskiej ramach programu "Safer Internet". Chodzi głównie
o to, by dzieci i młodzież nie były narażone na niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów
internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom
Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK. Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły,
organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na
rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie
lutego. W tym roku również był obchodzony w naszej szkole.
Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.
Dnia 6 lutego we wtorek w naszej szkole została przeprowadzona akcja ,,Bezpieczny Internet’’w tym roku
pod hasłem „ Tworzymy kulture szacunku w sieci” . Na lekcjach techniki uczniowie przygotowali plakaty,
a na zajęciach z informatyki ulotki z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Ogladaliśmy na
lekcjach filmy zawiązane z bezpiecznym Internetem, były pogadanki, rozmowy. Prace techniczne zostały
wywieszone na korytarzu naszej szkoły, a ulotki rozdane wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom
naszej szkoły.
Przykładowe prace i wystawa prac.

Pamiętaj o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu:
1. Nigdy nie podawaj w internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli
pseudonimem, internetową ksywką.
2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu
i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!
3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.
4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją
swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.
5. Pamiętaj,
że
nigdy
nie
możesz
mieć
pewności,
z
kim
rozmawiasz
w internecie. Ktoś, kto podaje się za twojego rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy
i mieć wobec ciebie złe zamiary
6. Kiedy coś lub ktoś w internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej
zaufanej osobie dorosłej.
7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz,
muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji.
8. Szanuj innych użytkowników internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali ciebie.
9. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w internecie,
zawsze podawaj źródło ich pochodzenia.
10. Spotkania z osobami poznanymi w internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie
z internetowym znajomym, pamiętaj aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na spotkania umawiaj
się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej
osoby.
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