Bierzemy udział w Dniu Bezpiecznego Internetu 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest
promowanie bezpiecznego dostępu do sieci. Tegoroczna edycja DBI przebiegała pod
hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Celem DBI 2019 jest
zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i
bezpiecznego środowiska online, wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie
pozytywnych zastosowań internetu oraz tworzenie kultury zrozumienia.
Głównym celem DBI jest 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. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania
w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak
również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli
najbliższego otoczenia dziecka.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer
Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja
Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Głównym
partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska
oraz Google Polska .
Podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne
– szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do
wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz
bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów,
kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich do końca lutego 2019 r. za
pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl.
W czasie zajęć przeprowadzonych w naszym Domu Kultury zachęcałam wszystkich do
współtworzenia bezpiecznego środowiska online. Dzieci zapoznały się z filmikami z serii
Plik i Folder odkrywcy internetu, udzielały odpowiedzi w quizach o bezpiecznym
internecie ze strony learningapps.org. Poznały sieciaki i sieciuchy oraz bezpieczne strony
z katalogu BEST ze strony sieciaki.pl, a także oznaczenia gier komputerowych.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć Klubu „Klik” pod kierunkiem
p. Mirosławy Kidały.
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Zima w Korczaku

Zajęcia w czasie „Zimy w Korczaku” trwały dwa tygodnie ferii zimowych.
Dzieci biorące udział w zajęciach podzielone były na dwie grupy starszą i
młodszą.
Nie nudziliśmy się. Wędrowaliśmy po Krakowie i braliśmy udział w różnego
rodzaju zajęciach stacjonarnych.
Byliśmy na Wawelu, gdzie poznaliśmy codzienne życie króla i jego dworu.
W Pizzerii „Dominium” degustowaliśmy różne rodzaje pizzy. W Muzeum
Inżynierii Miejskiej wzięliśmy udział w warsztatach „Dźwięki muzyki”, a w
Teatrze Groteska aktor przewodnik zapoznał nas z zakamarkami teatru
w czasie warsztatów "Sekrety sceny". W Multikinie czekał na nas seans
„Sekretne życie kotów”. Bardzo podobało nam się na warsztatach
kreatywnego konstruowania „Majsterkowo” w Castoramie.
W Domu Kultury czekały nas zajęcia sportowe, taneczne, wokalne,
teatralne, komputerowe, plastyczne i origami. Bawiliśmy się na balu
karnawałowym.
Te dwa tygodnie były intensywne i różnorodne, a czas szybko nam minął.

W czasie zajęć teatralnych też
można się poruszać

Najlepiej smakuje pizza
z panią Anią

Wawel przywitał nas
słoneczkiem
Z panią Alą robiliśmy
walentynkowe serduszka i
papierowe żabki

