
 

 
 

W roku 2014 DBI obchodzić będziemy 11 lutego. Wszystkie działania 

podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy 

lepszy Internet”. Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę 

na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie 

miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za 

to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.  Wydarzenie to odbędzie się  

w Polsce po raz dziesiąty.  

Z okazji DBI w naszej szkole podjęte zostaną następujące działania: 

1.  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach IV- VI na temat 

bezpiecznego korzystania z Internetu.   

2. Wykonanie gazetki ściennej na temat bezpiecznego korzystania                     

z Internetu 

3.  Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji dotyczących 

DBI 2014, 

4.  Konkurs na prezentację  multimedialną na temat bezpieczeństwa                

w sieci. 

5.  Zaproszenie rodziców do skorzystania ze strony internetowej 

http://www.saferinternet.pl/pl/rady-dla-rodzicow-okno-na-swiat  na 

temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. 

 Konkurs plastyczny na plakat związany z hasłem  dnia DBI 

2014 „ Razem tworzymy lepszy Internet”   dla uczniów  klas 

IV- VI. Wielkość plakatu A4 lub A3,  technika dowolna. 
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6.  Konkurs na multimedialną  prezentację wykonaną w programie Power 

Point   na temat: "Katalog zasad bezpieczeństwa w Internecie" dla 

uczniów klas V i VI: 

 ilość slajdów od 10- 12, 

 maksymalny czas trwania 3 minuty, 

 przełączanie slajdów automatyczne, 

 na ostatnim slajdzie ma być zamieszczone nazwisko i imię 

autora prezentacji oraz adresy stron internetowych, z których 

autor korzystał podczas tworzenia prezentacji. 

 zapis na płycie CD lub DVD lub pendrive                                       

(podpisane: imię, nazwisko i klasa). 

Konkursy przeznaczone są dla uczniów z klas IV- VI. Wykonane prace 

uczniowie powinni oddać do 15 marca 2014 r. nauczycielowi informatyki.  Dla 

zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników 

konkursu dodatkowe oceny z informatyki.  

7.  Zapraszamy uczniów klas IV- VI do skorzystania  z oferty kursów e-

learning  „Dziecko w Sieci” przygotowanych przez Fundację Dzieci 

Niczyje we współpracy z Fundacją Orange. Proponowane kursy 

poświęcone są problematyce bezpieczeństwa dzieci   i młodzieży                

w Internecie.  

Do kursów zarejestrować można się ze strony www.dzieckowsieci.pl 

Bezpośredni link do platformy e- learning: http://fdn.pl/kursy/ 

Kod dostępu dla uczniów naszej szkoły: IJPMIC 

Każdy uczeń z klas IV- VI, który ukończy kurs internetowy o  

bezpieczeństwie w sieci i przyniesie nauczycielowi informatyki wydrukowany 

certyfikat ukończenia kursu, otrzyma ocenę celującą. Termin do 15  marca. 
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