Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego
Internetu. Początkowo dzień ten świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza
granice Europy angażując państwa z całego świata. Ma on 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 dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematu bezpieczeństwa online.
Dzień Bezpiecznego Internetu w tym roku miał miejsce 9 lutego. Nasza szkoła także przyłączyła się do
obchodów DBI. W tym dniu wychowawcy klas I-III przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat
„Bezpieczeństwa w sieci”. Zaznajomili swoich wychowanków z podstawowymi zasadami bezpiecznego
korzystania z Internetu. Ponadto odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III „Bezpieczny
Internet”.

ZAPAMIĘTAJ!!!
Internet to skarbnica wiedzy. Zdobywanie wiedzy tą drogą jest ciekawe, szybkie i efektywne.
Należy jednak pamiętać o wszystkich zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu! Nie wszystkie
informacje, które w nim znajdziemy, są prawdziwe!

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

1.Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska.
Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem.
2.Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu – to Twoja tajemnica.
Jeżeli musisz wybrać jakieś hasło, pamiętaj, żeby nie było ono łatwe do odgadnięcia.
3.Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć.
Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią i do czego zostaną wykorzystane! Nie publikuj też zdjęć swojej
rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody! Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci
zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.
4.Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu
nie opowiadaj o sobie, nie umawiaj się z nikim poznanym w Internecie itp.
Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!
5.Nie odpowiadaj na wulgarne i niepokojące wiadomości.
Pokaż je swoim rodzicom lub innej zaufanej dorosłej osobie. Uważaj na e-maile otrzymane od
nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych
przez obcą osobę!

6. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie!
Sądzisz, że rozmawiasz z rówieśnikiem, a w rzeczywistości może być to być osoba dużo starsza i mieć
wobec ciebie złe zamiary!
7. Szanuj innych użytkowników Internetu.
Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie
reaguj agresją na agresję.
8. Nigdy nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.
Zawsze skonsultuj się z rodzicami.
9. Koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie
wybierzcie, a następnie zainstalujcie odpowiedni program.
10.Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Zrób sobie przerwę!
Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu.

