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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
W MDK
"Lepszy Internet zależ od ciebie"
W ramach obchodów DBI w naszej placówce młodsze dzieci
poznawały Internet ze stroną www.necio.pl. Necio to projekt
edukacyjny poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.
Starsze dzieci dowiedziały się co to jest Internet, jak działa poczta
elektroniczna, forum i czat. Uczyły się korzystania z wyszukiwarki
i poznały sposób jej działania. Zajęcia przeprowadzono na podstawie
scenariusza "Zuźka i Tunio poznają Internet" i miały na celu
podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat szkodliwych

Bez osłonek
Razem zmieniamy Internet na
lepsze

treści, niebezpiecznych kontaktów oraz ochrony danych osobowych
i wizerunku, a także uczyły zasady kulturalnego zachowania w Internecie
(netykieta).
Uczestnicy wykonali gazetkę o Bezpiecznym Internecie. Plansza została
umieszczona w holu głównym MDK, aby informować o potrzebie
budowania przyjaznego środowiska w sieci. 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.
Zajęcia przeprowadzono z uczestnikami Akcji Zima oraz w wybranych
grupach Klubu internetowego "Klik".
/M. Kidała/

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
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Dzień Bezpiecznego Internetu

Poznajemy zasady bezpiecznej pracy w Internecie.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). to przedsięwzięcie Komisji Europejskiej,
którego celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest zawsze na początku lutego.
Ustanowiony został przez Komisję Europejską w 2004 roku. Od 2005 roku DBI jest
obecne także w Polsce, a organizatorem akcji jest Fundacja Dzieci Niczyje oraz
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerową (NASK) – realizatorzy unijnego
programu „Safer Internet”. Głównym partnerem DBI jest Fundacja Orange.
W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 7 lutego pod hasłem
"Razem zmieniamy Internet na lepsze". Celem DBI w tym roku jest podkreślenie
roli każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego
środowiska on-line.
Ideą obchodów DBI w Polsce jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których
dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami
poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci.
LEPSZY iNTERNET ZALEŻY OD CIEBIE

Hejtowanie, czyli obrażanie, znieważanie czy wyzywanie innych osób w sieci to
coraz częstsze zjawisko. Widoczne jest m.in. w serwisach społecznościowych,
w komentarzach pod artykułami, w serwisach gromadzących memy
i demotywatory oraz w komentarzach pod filmami i zdjęciami.
Młodzi ludzie bywają zarówno ofiarami, jak i świadkami oraz twórcami takich
treści. Agresja słowna, szczególnie odnosząca się do wyglądu czy zachowań
młodych ludzi, potrafi być dla nich bardzo przykrym doświadczeniem,
powodującym wysoki poziom negatywnych emocji jak wstyd, strach, poczucie
braku akceptacji. Znaczący jest także wpływ hejtu na jego świadków. Młodzi ludzie
poniekąd oswajają się z agresją, zaczynają ją akceptować i traktować jako
oczywisty element rzeczywistości, w której funkcjonują.
Dodatkowo będąc świadkiem, nieraz nieświadomie zwiększają poczucie krzywdy
ofiary, klikając „Lubię to!” czy udostępniając obraźliwe treści.

Zasady bezpiecznej pracy
Odbieramy wiadomości tylko od znanych osób.
Zamykamy wyskakujące reklamy.
W Internecie jesteśmy dla siebie grzeczni. Nie obrażamy
nikogo.
Strony ze znakiem BEST są bezpieczne.
Nie podajemy swoich danych osobowych.
Chronimy się przed spamem (śmieciami) z Internetu. Nie
korzystamy z niebezpiecznych stron.
Mówimy rodzicom, jeżeli nas coś zaniepokoiło.

