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Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to ogólnoświatowe święto

obchodzone co roku w lutym w ponad 160 państwach.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie

Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) współtworzone przez

Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundację Dajemy

Dzieciom Siłę.

Dzień Bezpiecznego Internetu 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 online oraz promocję

pozytywnego wykorzystywania Internetu.



ŻYCIE W SIECI
ROLA INTERNETU

• Internet odgrywa coraz większą rolę w życiu współczesnego człowieka, tego

młodszego i starszego.

• W Polsce wiele organizacji jest zaangażowanych w działania na rzecz

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do internetu. Na przykład Fundacja

Dzieci Niczyje zajmuje się problemem ochrony praw dziecka oraz udziela

pomocy dzieciom pokrzywdzonym i ich rodzicom. Ponadto co roku obchodzi

się Dzień Bezpiecznego Internetu, który służy informowaniu o zagrożeniach

płynących z nieograniczonego dostępu dzieci i młodzieży do sieci.



KONSEKWENCJE ZAGROŻEŃ W INTERNECIE I 
SPOSOBY ICH UNIKANIA

Staraj się do zamieszczonych na stronach WWW informacji nie podchodzić

bezkrytycznie. Jak już wiesz, każdy internauta jest narażony na kontakt z treściami

zamieszczanymi na stronach WWW, z którymi nie chciałby mieć do czynienia, np.:

➢treści nawołujące do przemocy,

➢treści nawołujące popełniania przestępstw,

➢treści pochwalające dyskryminację rasową.

FILM EDUKACYJNY

https://youtu.be/PsBVNofgWDI

Źródło: SheepliveCartoons, licencja: CC BY 3.0.

https://youtu.be/PsBVNofgWDI


Innego rodzaju zagrożeniem dla ciebie ze strony przestępców korzystających z Internetu, to

możliwość nawiązania kontaktu z oszustami i naciągaczami. Pamiętaj, że Internet to miejsce

często wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem. Nawiązując kontakt za

pośrednictwem Internetu możesz stać się uczestnikiem zdarzeń mających niemiłe

konsekwencje prawne.

Oto trzy rady, do których powinieneś się stosować.

➢ Jeśli planujesz spotkanie z kimś, kogo znasz z Internetu, to powiedz o tym rodzicom.

➢ Jeśli otrzymasz informację wprawiającą cię w zakłopotanie, to powiedz o tym swoim

bliskim.

➢ Bądź ostrożny wobec tych, którzy zbyt dużo chcą się dowiedzieć o tobie (np. poznać

twoje nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania).

FILMY EDUKACYJNE

https://youtu.be/IWHkC09L-U8\

https://youtu.be/dGKt_WtrNXY

Źródło: SheepliveCartoons, licencja: CC BY 3.0.

https://youtu.be/IWHkC09L-U8/
https://youtu.be/dGKt_WtrNXY


W związku z nadchodzącymi obchodami Dni Bezpiecznego Internetu w

klasach 1-6 Szkoły Podstawowej „zet” prowadzono lekcje i pogadanki na

temat zagrożeń w sieci.

Pod opieka wychowawcy uczniowie klasy 2Az przygotowali też gazetkę

dotyczącą zagrożeń w Sieci, zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z

Internetu.



W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu został także

zorganizowany konkurs plastyczny. Uczniowie pod opieka nauczycieli

wykazali się dużą wyobraźnią i zdolnościami plastycznymi.
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