Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018

Organizacja lokalnej inicjatywy na rzecz młodych internautów w związku z obchodami
DBI 2018 pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić to, że szacunek jest ważny nie tylko
w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie
naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie
intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte
na poszanowaniu drugiej strony.
✓ Charakter inicjatywy – lokalna kampania medialna
✓ Liczba osób objętych akcją - 400
✓ Termin 14.02.-23.03.2018r.

Szczegółowy plan działań
organizowanych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni,
w ramach zajęć dydaktycznych z uczniami, apelu szkolnego oraz spotkania z rodzicami:
Zadania

Termin realizacji

1. Debata uczniowska nt. bezpiecznego
korzystania z Internetu - samorząd
szkolny, samorządy klasowe.

5 – 9 marzec 2018r.

2. Lekcje prowadzone przez pedagoga
we wszystkich klasach z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnej oraz filmów tj.
"Owce w sieci", "Gdzie jest Mimi?"

14 luty -23 marzec 2018r.

Osoby
odpowiedzialne
M. Paczocha
D. Smycz
E. Smycz
E. Paszek
M. Paczocha
E. Smycz
Wychowawcy
klas

3. Warsztaty profilaktyczne
z cyberbullyingu prowadzone przez
pedagoga z Poradni PsychologicznoPedagogicznej dla klas 6 oraz 7
Temat: „Cyberprzemoc, bezpieczeństwo
w sieci”
4. Projektowanie i wykonanie folderów
nt. zasad bezpiecznego Internetu przez
uczniów kl. 6 i 7 oraz 2 i 3 gimnazjum zajęcia komputerowe
5. Spektakl przedstawiany przez uczniów
dla całej społeczności szkolnej - "W sieci"
6. Gazetka ścienna z materiałami
informacyjnymi, kontaktami, gdzie zgłosić
się w razie naruszenia dóbr osobistych
w Internecie.
7. Wykonanie plakatów „Stop Przemocy
w Internecie” - zajęcia plastyczne
7. Prelekcja policjanta z Komendy Policji
nt. odpowiedzialności karnej za
przestępstwa w Internecie dla starszych
klas (klasy 4-7 oraz 2-3 gimnazjum).
8. Pedagogizacja rodziców poprzez:
a) umieszczenie materiałów edukacyjnych
dla rodziców na stronie internetowej
szkoły;
b) prelekcja na spotkaniu dla rodziców prezentacja, rozdanie ulotek
przygotowanych przez uczniów,
c) przedstawienie przez uczniów spektaklu
dla rodziców "W sieci".

21.02.2018r.

M. Paczocha
E. Smycz

14 luty - 9 marzec 2018r.

D. Smycz
J. Siwiec

12– 23 marzec 2018r.
14 – 23 luty 2018r.

D. Smycz
M. Paczocha
M. Paczocha
E. Smycz

14 luty - 9 marzec 2018r.

A. Hajder

14 luty -23 marzec 2018r.

M. Radomska

12 - 23 marzec 2018r.

D. Smycz
M. Paczocha
E. Smycz

Koordynatorzy obchodów: D. Smycz, M. Paczocha, E. Smycz

