LOKALNE OBCHODY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BIELSKU-BIAŁEJ
w dniach 5 lutego – 15 marca 2019 r. pod hasłem

„DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM!”
PROGRAM OBCHODÓW
1. Zgłoszenie inicjatywy

czyli przystąpienie SP1 do ogólnopolskiego konkursu lokalnych obchodów
DBI (www.saferinternet.pl – styczeń 2019 r. B. Pawlik)

2. Gazetka informująca

o ogólnych celach akcji DBI w Europie oraz programie działań
DBI-2019 w naszej szkole – w holu szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce
BEZPIECZNY INTERNET (B. Pawlik)

3. Cykl lekcji zajęć komputerowych i informatyki prezentujących tematykę bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz tworzeniu kultury szacunku w sieci.
klasy 1-3
a) filmiki „Przygody Plika i Foldera w Sieci" - nauka bezpiecznych zachowań on-line
b) kreskówki „Sieciaki I, II i III” - istota Internetu oraz zagrożenia w Sieci

klasy 4-5
- Kreskówki edukacyjne „Zuźka i Tunio poznają Internet” – 5 filmików zapoznających z podstawami
pracy w sieci.
- Kreskówki edukacyjne „Owce w sieci” – 18 filmików o zagrożeniach dzieci w Sieci.

klasy 6-8
- filmiki edukacyjne: „Gdzie jest Mimi?”, o zagrożeniach oraz zasadach bezpieczeństwa w Sieci.

4. Zajęcia z wychowawcą

klasy 4, 5, 6, 7, 8 pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu:
Działajmy Razem!” (przeprowadzą wychowawcy do 15 marca 2019 r.):
Główne hasła tegorocznych obchodów:
STOP mowie nienawiści! Nie obrażaj, nie dokuczaj, szanuj innych, bądź kulturalny, nie hejtuj, bądź kumplem!

Rozmawiamy o bezpieczeństwie i zagrożeniach w Sieci, odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu,
wzajemnym szacunku i kulturze zachowania, czyli o wspólnym zmienianiu Internetu na lepsze
Przedstawiamy zasady antyhejtowe - STOP hejtowaniu, agresji i mowie nienawiści w sieci i realu!
Przykładowe scenariusze na stronie
https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze-zajec.html
np. (kl. I-IV) „Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny Internet”, „Bądż kumplem, nie dokuczaj”,
(kl. V-VIII) "Lekcja bezpieczeństwa", „Bez hejtu”, „Zamiast hejtu”, "Gdzie jest Mimi?" itd.

5. Edukacja z Internetem na zajęciach świetlicowych (A. Borowa, E. Mikołajczyk, M. Borowy):
a) pogadanki na temat zagrożeń w Sieci, www.sieciaki.pl,
b) warsztaty o bezpiecznym postępowaniu w Internecie

6. Edukacja z Internetem w bibliotece szkolnej (B. Świder, A. Zioberczyk):
b) zapoznanie z edukacyjnym serwisem społecznościowym dla dzieci: www.sieciaki.pl
c) oglądanie kreskówek edukacyjnych o zagrożeniach w Sieci,
c) układanie kodeksu kulturalnego Internauty.

7. Wykład dla uczniów klas VIII "Telefon komórkowy - konieczność, frajda, ale i niebezpieczeństwo uzależnienia" – 5 lutego, prowadzi Bielska szkoła Menedżerów, organizator U. Spaczek

8. Eksperyment pedagoga szkolnego „Zawsze masz wybór – podejmij właściwą decyzję”
zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII (w marcu J. Wojtuś)

9.

Apel o kulturze na co dzień dla klas VI-VIII „Mówimy STOP mowie nienawiści” ( 31 stycznia,
D. Paluch oraz uczniowie klas VIII)

10. Konkursy szkolne:
::
:

 konkursy wiedzy informatycznej „Qiuz informatyczny” dla klas III-VIII przygotują i przeprowadzą

uczniowie klas VIII oraz koło informatyczne w dniu 5 lutego na korytarzu głównym pod opieką nauczycieli:
U. Wajda (I-III), B. Pawlik (IV-V), K. Wygaś (VI-VII), M. Pawlik (VII-VIII),
 konkurs na najładniejszą kolorowankę dla klas I - III „Bezpieczny Internet” (U. Wajda) do 15 marca,
 konkurs grafiki komputerowej dla klas IV-VI na plakat pod hasłem „Dbamy o kulturę w Sieci"
(B. Pawlik) do 15 marca,
 konkurs dla klas I-VIII na hasło, wiersz lub rymowankę (praca w grupach podczas zajęć

z wychowawcą) pod hasłem „STOP hejtowaniu! STOP mowie nienawiści”
(3 wybrane przez klasę oddajemy do konkursu szkolnego do 15 marca do pracowni komputerowej 030),
 konkurs literacki dla klas VII-VIII "Nie hejtuj! Zostań przyjacielem." (nauczyciele informatyki)
 warsztaty dla uczniów w języku angielskim o kulturze słowa (A. Czarnota) do 15 marca,
 warsztaty dla uczniów w języku niemieckim o kulturze słowa (M. Laszczak) do 15 marca,
 konkurs techniczny „Gra edukacyjna dla dzieci – Przyjazny Internet” (B. Pawlik, U. Wajda) do 15 marca,
 konkurs informatyczno-sportowy „Maraton internetowy” - kl. IV-VIII (A. Mostowska, R. Ruczka, B. Pawlik),
 konkurs plastyczny oraz wystawa w świetlicy szkolnej „Bezpieczne dzieci w Sieci”
(A. Borowa, E. Mikołajczyk, M. Borowy do 15 marca).

11. Wykonanie pokonkursowej wystawy prac grafiki komputerowej w holu głównym,
wyłonienie laureatów: Klasy I-III – U. Wajda Klasy IV-VI – B. Pawlik do 20 marca,

12. Wykonanie pokonkursowej wystawy na hasło, wiersz lub rymowankę w holu głównym,
wyłonienie laureatów: Klasy I-VIII (B. Pawlik, K. Wygaś) do 20 marca,

13. Pogadanki dla rodziców

na temat zagrożeń dzieci w Sieci, respektowaniu praw innych
uczestników cyfrowego świata, wspólnym dbaniu o lepszy, a tym samym bardziej bezpieczny
i przyjazny Internet - przeprowadzą wychowawcy klas I-VIII na zebraniach w marcu 2019 r.
(na podstawie ulotek opracowanych przez nauczycieli informatyki).

14. Artykuł o przebiegu akcji DBI w gazetce szkolnej dla rodziców „Jedynka” (n-le informatyki)
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15. Podsumowanie akcji (marzec

2019 r.):

zebranie prac uczniów, rozstrzygniecie konkursów, ogłoszenie wyników na apelu szkolnym oraz
wręczenie dyplomów i nagród, wykonanie zdjęć i przygotowanie dokumentacji do sprawozdania
(nauczyciele informatyki)

16. Sprawozdanie konkursowe z przebiegu akcji – opracowanie i opublikowanie na szkolnej stronie
internetowej - B. Pawlik (marzec 2019 r.)

17. Przesłanie sprawozdania na konkurs ogólnopolski do NASK w Warszawie (marzec 2019 r.)
INNE INICJATYWY PODJĘTE PRZEZ NAUCZYCIELI I UCZNIÓW Z OKAZJI DBI-2019
NALEŻY ZGŁOSIĆ DO 15 MARCA 2019 R. /np. gazetka w klasie, inny konkurs klasowy, debata itp./.
INFORMACJA ZOSTANIE DOŁĄCZONA DO SZKOLNEGO SPRAWOZDANIA.
Opracowanie programu: koordynator akcji DBI-2019 w SP1 Bożena Pawlik

