
DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 W GDYNI

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji
Europejskiej od 2004 roku. 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 online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania
internetu.

W  tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 9 lutego,ale
inicjatywy związane z obchodami były w naszej szkole realizowane przez miesiąc
luty i marzec.

Nauczyciele,wychowawcy i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni
zaangażowali się we edukacyjne działania na rzecz promowania bezpiecznego
korzystania z Internetu wśród uczniów, który towarzyszy na co dzień wszystkim
dzieciom,zarówno w procesie edukacyjnym,jak i w czasie wolnym. Dlatego tak
istotna jest świadomość możliwych zagrożeń wynikających z korzystania z
Internetu,jak również wiedza i umiejętności dotyczące ich przeciwdziałaniu. Warto
również wiedzieć,jak czerpać z ogromu możliwości jakie daje Internet.

Na potrzeby Dni Bezpiecznego Internetu w naszej szkole powstała wirtualna
tablica za pomocą narzędzia jakim jest Padlet- to tam pojawiły się materiały, z
których mogli korzystać nauczyciele w celu pozyskiwania wiedzy oraz czerpania
pomysłów i scenariuszy na lekcje wychowawcze. Padlet to przestrzeń, która
umożliwiła również wymianę wiedzy i materiałów między nauczycielami.

Oprócz lekcji wychowawczych poświęconych bezpieczeństwu w sieci,
nauczyciele wzięli udział w webinariach Polskiego Centrum Safer Internet, które
zostały przygotowane zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Rodzice byli zachęcani
do skorzystania z bogatej i bezpłatnej oferty szkoleń online.Nagrania ze szkoleń są
nadal dostępne na stronie https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html. W szkole i
salach lekcyjnych pojawiły się ulotki informacyjne dotyczące obchodów DBI w naszej
szkole oraz najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html


Pedagodzy szkolni pani Beata Bazela i pani Oktawia Kołakowska publikowały
kreskówki “Owce w sieci” w ramach Projektu Edukacyjno - Profilaktycznego
Dotyczącego Zagrożeń Związanych z Korzystaniem przez Dzieci z Internetu,
Telefonów Komórkowych i Nowych Technologii adresowanego dla uczniów klas 6-8.
Materiały zostały przygotowane przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Projekt
Sheeplive.

Uczniowie poznali zagrożenia płynące z sieci, dowiedzieli się w jaki sposób
na nie reagować oraz jak ich unikać, jak korzystać z narzędzi komunikacji w sposób
kulturalny, asertywny i bezpieczny, oraz nauczyli się weryfikować treści znalezione w
Internecie.

Aby zaangażować uczniów w czynne uczestnictwo w obchodach, uczniowie
na lekcjach informatyki, pod okiem pani Aleksandry Motylińskiej stworzyli wspaniałe
prace: plakaty, rebusy, komiksy, chmury słów za pomocą narzędzi TIK takich jak
narzędzia Google, Canva czy WordArt.
W klasach czwartych i piątych podczas zajęć informatyki odbywały się również liczne
pogadanki dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie oglądali też
kreskówki tematyczne dostępne na stronie
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/321i
nternet.html Dzięki nim poznawali zasady bezpieczeństwa w sieci oraz czyhające
na nich zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu, do których
należą:

- umieszczanie danych w Internecie (fotografie, nr telefonu, adres, itp.),
- zawieranie internetowych znajomości,
- szeroko rozumiana cyberprzemoc m.in. nagrywanie filmików i bez zgody

osób na nich widocznych  publikowanie ich w sieci, znieważanie osób w sieci itp.,
- plagiat oraz ochrona praw autorskich
- uzależnienie od Internetu.

Na ich podstawie, z wykorzystaniem programu Prezentacje (Google Slides)
powstały historyjki komiksowe

Dnia 9 lutego uczniowie tych klas wzięli udział w zajęcia prowadzone były na
żywo przez pracowników KinoSzkoła w ramach Programu Edukacji Medialnej i
Społecznej. Dotyczyły one zasad zachowania się w sieci. Dzieci dowiedziały się, że
w Internecie nie możemy robić wszystkiego, co tylko chcemy, bo nie jesteśmy
anonimowi, nie działamy z ukrycia. Wszyscy poznali najważniejszą zasadę
publikowania materiałów w sieci, która brzmi: „Zanim coś wstawisz do Internetu -
pomyśl!” Poruszona została również tematyka higieny ciała i umysłu ze szczególnym
zwróceniem uwagi na równowagę pomiędzy światem komputerowym a realnym.

W klasach siódmych i ósmych zagadnienia związane z bezpieczeństwem w
sieci realizowane były z wykorzystaniem filmu dotyczącego naszego wizerunku w
sieci oraz cyberprzemocy. Film dostępny jest na stronie:

https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/321internet.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/321internet.html


https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4. Na jego podstawie  uczniowie
tworzyli rebusy z hasłami wybranymi z filmu lub wymyślonymi samodzielnie.
Podczas lekcji informatyki każdy otrzymał też informację, gdzie można szukać
pomocy w sytuacji, gdy pojawią się problemy z użytkownikami Internetu. Jest to
telefon zaufania dla dzieci i młodzieży : https://116111.pl/ .

Uczniownie II etapu edukacyjnego zostali zaproszeni przez panią Aleksandrę
Motylińską do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie maskotki DBI, która będzie
nieustannie przypominała, że, ze względów zdrowotnych, zawsze należy ograniczać
i kontrolować czas spędzany w sieci, co ma istotne znaczenie higieny umysłu.
Powstało 16 oryginalnych prac przestrzennych wykonanych z różnych materiałów i
różnymi technikami. Spośród zgłoszonych rękodzieł wyłoniliśmy maskotkę Dni
Bezpiecznego Internetu w SP40 w Gdyni, którą została maskotka o imieniu Ackti
Cyberek wykonana przez Milenę Myślisz z klasy 6a.

Lista laureatów:

I miejsca            “Ackti Cyberek” Milena Myślisz kl.6a

II miejsce           “Wifinka” Kinga Ogrodowska kl. 4b,
“8-Bit” Kamil Trunowicz kl.7j

III miejsce          “Mysia Bezpiecznisia” Natalia Gawin kl.6b

wyróżnienie        “Lolek” Radosław Revel kl. 5b

Kolejnym konkursem jaki się odbył dla uczniów naszej szkoły i dał im okazję
do oderwania się od Internetu był konkurs fotograficzny pt.:”Stop dla
fonoholizmu-ciekawe formy spędzania wolnego czasu w kadrze fotograficznym”,
którego organizatorami byli nauczyciele plastyki: pani Magdalena Krzemińska, pani
Ilona Sarapuk oraz pan Paweł Grobis. Konkurs miał na celu promowanie
pozytywnych form aktywności poza Internetem czy telefonem komórkowym.

Zadaniem uczniów było przedstawić za pomocą fotografii swoje
zainteresowania, pasje, ulubione sposoby spędzania czasu w „trybie off-line.”wielkim
zaangażowaniem i inwencją twórczą.

Laureaci w kategorii wiekowej dla klas 4 i 5:

I m-ce Ada Szymanowska 4b

II m-ce Radosław Revel 5b

III m- ce Jagna Bańkowska 4a, Katarzyna Górajec 4a

wyróżnienia: Kinga Ogrodowska 4b, Martyna Paź 5a, Adrian Pawlus 5b

https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4
https://116111.pl/


Laureaci w kategorii wiekowej dla klas 6 i 7:

I m-ce Mateusz Mikucki 6d

II m-ce Łukasz Olszyna 7b

III m-ce Barbara Trelińska 7j, Maja Wawrowicz 7j

wyróżnienia: Liliana Radtke 7b, Bartosz Larysz 7j, Patrick Kreft 7d

Konkursem,który zwieńczył obchody Dni Bezpiecznego Internetu był Quiz
wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci, który odbył się dnia 22 marca i zgromadził
wielu zainteresowanych uczniów, którzy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, którą
nabyli uczestnicząc w obchodach DBI 2021.Quiz w aplikacji Quizziz został został
przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych: dla klas 4-5 oraz 6-8.

Lista laureatów:

Klasy 4-5

I miejsce   Kacper Wątły 4ds
II miejsce  Daniel Czaja 4a
III miejsce  Julia Czajkowska 4b

Klasy 6-8

I miejsce Cezary Towgin 6g
II miejsce Julia Dombrowska 7j
III miejsce Artur Zakrzewski 6b

Mamy nadzieję, że wszystkie podjęte działania poszerzyły wiedzę i rozbudziły
świadomość młodych ludzi, że z Internetu należy korzystać rozważnie z
poszanowaniem wszystkich użytkowników tej wirtualnej przestrzeni. Wszystkim
uczniom dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy sukcesów w konkursach.
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