DZIEŃ
BEZPIECZNEGO
INTERNETU
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)
obchodzony jest z inicjatywy Komisji
Europejskiej od 2004r. i ma na celu
inicjowanie i propagowanie działąń
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce DBI od 2005r. organizowany jest przez Fundację Dzieci
Niczyje oraz Naukową Akademicką
Sieć Komputerową (NASK).

5 LUTY 2013R.
TEMAT:
PRAWA I OBOWIĄZKI
CYFROWEGO OBYWATELA
HASŁO:
SERFUJĘ. RESPEKTUJĘ.
Tegoroczne obchody DBI - to okazja do zwrócenia uwagi na to, że
każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania
w Internecie. Podczas serfowania
w sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej
użytkowników
i respektowaniu
ich praw.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„BEZPIECZNY W SIECI”
Od 3 lutego 2005r. Miejski Zespół
Szkół w Annopolu realizuje program
profilaktyczny „Bezpieczny w sieci”.
Celem programu jest edukacja
uczniów w zakresie zachowania bezpieczeństwa w Sieci, uwrażliwienie
uczniów i rodziców na problem pedofili w Internecie oraz edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
W ramach realizacji programu,
szkoła co roku włącza się w obchody
Dnia Bezpiecznego Internetu. W lutym na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty reklamujące tegoroczną kampanię.
W klasach I-III gimnazjum i klasach IV-VI szkoły podstawowej przeprowadzone zostały zajęcia na temat
bezpieczeństwa w sieci w oparciu
o materiały znajdujące się na stronie
www.dzieckowsieci.pl,
i www.sieciaki.pl.
W ramach samokształcenia
uczniowie
gimnazjum
uczestniczyli w kursach
e-learningowych:

 Znajomi - Nieznajomi.pl 66 uczniów ukończyło kurs
i otrzymało certyfikat,
 W Sieci-5 uczniów ukończyło kurs
 Gdzie jest Mimi?-7 uczniów
ukończyło kurs,
 Lekcja bezpieczeństwa17 uczniów ukończyło kurs.
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DEKALOG
PRAWA

Cyfrowego Obywatela

W INTERNECIE

1. Mam prawo czuć się bezpiecznie w sieci.
2. Mam prawo do współtworzenia
Internetu.
3. Mam prawo do wyrażania
w sieci własnych poglądów
i opinii.
4. Mam prawo do ochrony własnego wizerunku w Internecie.
5. Moje dane podlegają ochronie
danych osobowych.
6. Mam prawo do korzystania
z rzetelnych źródeł informacji.
7. Mogę pobierać programy
z otwartą licencją, słuchać
udostępnionej muzyki, oglądać
legalne filmy.
8. Mam prawo do poszerzania
swojej wiedzy poprzez korzystanie z gier edukacyjnych,
portali tematycznych i kursów
online.
9. Mam prawo do rozrywki w sieci.
10. Mam prawo do komunikowania się z innymi Internautami.

OBOWIĄZKI

W INTERNECIE

1. Szanuję innych użytkowników
Internetu i traktuję ich tak, jak
chcę, żeby oni traktowali mnie.
2. Przestrzegam praw autorskich.
3. Nie używam Internetu, żeby
szkodzić innym.
4. Korzystam z Internetu z rozwagą i ostrożnością.
5. Mam obowiązki stosowania zasady ograniczonego zaufania
wobec ludzi poznanych w sieci
oraz informacji w niej znalezionych.
6. Nie używam Internetu, aby
kraść.
7. Nie używam Internetu do oszukiwania, nie wprowadzam innych w błąd, dbam, żeby
w Internecie było jak najwięcej
prawdziwych informacji.
8. Mam obowiązek zachowania
kultury w swoich wypowiedziach w sieci.
9. Mam obowiązek brać odpowiedzialność za swoje działania
w Internecie.
10. Mam obowiązek informować
dorosłych o tym, co mnie zaniepokoi w Internecie.

DEKALOG
PRAWA

Cyfrowego Obywatela

W INTERNECIE

1. Mam prawo czuć się bezpiecznie w sieci.
2. Mam prawo do współtworzenia
Internetu.
3. Mam prawo do wyrażania
w sieci własnych poglądów
i opinii.
4. Mam prawo do ochrony własnego wizerunku w Internecie.
5. Moje dane podlegają ochronie
danych osobowych.
6. Mam prawo do korzystania
z rzetelnych źródeł informacji.
7. Mogę pobierać programy
z otwartą licencją, słuchać
udostępnionej muzyki, oglądać
legalne filmy.
8. Mam prawo do poszerzania
swojej wiedzy poprzez korzystanie z gier edukacyjnych,
portali tematycznych i kursów
online.
9. Mam prawo do rozrywki w sieci.
10. Mam prawo do komunikowania się z innymi Internautami.

OBOWIĄZKI

W INTERNECIE

1. Szanuję innych użytkowników
Internetu i traktuję ich tak, jak
chcę, żeby oni traktowali mnie.
2. Przestrzegam praw autorskich.
3. Nie używam Internetu, żeby
szkodzić innym.
4. Korzystam z Internetu z rozwagą i ostrożnością.
5. Mam obowiązki stosowania zasady ograniczonego zaufania
wobec ludzi poznanych w sieci
oraz informacji w niej znalezionych.
6. Nie używam Internetu, aby
kraść.
7. Nie używam Internetu do oszukiwania, nie wprowadzam innych w błąd, dbam, żeby
w Internecie było jak najwięcej
prawdziwych informacji.
8. Mam obowiązek zachowania
kultury w swoich wypowiedziach w sieci.
9. Mam obowiązek brać odpowiedzialność za swoje działania
w Internecie.
10. Mam obowiązek informować
dorosłych o tym, co mnie zaniepokoi w Internecie.

