
SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU.
W SP NR11 W RZESZOWIE Luty 2009 r.

Organizatorem akcji DBI była
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka
ul. Podwisłocze 14

35-311 Rzeszów
Głównym koordynatorem-  nauczyciel informatyki mgr Alicja Gierlach.
 Klasy  w których zrealizowane zostały zajęcia
Klasy 5a, 5b, 5c, 5d
Klasy 6a, 6b, 6c
Klasy 3a, 3b, 3c

Liczba uczniów obecnych we wszystkich zrealizowanych zajęciach:  210 uczniów
Akcja odbywała się w dniach od 12.01.2009 do 28.02.2009. Uczestniczyli w niej uczniowie
klas 3, 5 i 6.
Realizacja akcji przebiegała następująco:
12.01 - Początek akcji - podanie informacji nauczycielom podczas rady pedagogicznej
i  zachęcenie do współpracy.
12.01 – 23.01 Przeprowadzenie pogadanek w klasach 5, 6 pokazy filmów ze strony
www.sieciaki.pl.
Wykonanie prezentacji multimedialnych „Nasza szkoła. Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
30-31.01. – zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie www.dzieckowsieci.pl,
2.02 - 10.02 – zaprojektowanie i wykonanie plakatów przez uczniów podczas ferii zimowych.
2.02 - 29.02 zapoznanie z umowami (bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu) –
rozdanie ich do podpisu przez rodziców.
02.2009 – informowanie rodziców podczas spotkań o akcji DBI prowadzonej w szkole.
14.02 -29.02 – wystawa prac, informacja w gablotach szkolnych na korytarzu i w salach
lekcyjnych i na stronie internetowej szkoły.
14.02. - 29.02.- propagowanie akcji DBI w klasach młodszych I-III poprzez stronę
www.sieciaki.pl
14.02 –przeprowadzenie lekcji wg scenariusza zajęć, burza mózgów, pogadanki, scenki.
Luty 2009 przeprowadzenie kursów on-line i zdobycie ok. 100 dyplomów ze strony
www.dzieckowsieci.pl ”Bezpieczna przygoda z komputerem” dla klas 3 oraz „Bezpieczne
surfowanie w Necie” dla klas 5-6.
Koniec akcji.
Akcja przebiegała sprawnie i zaangażowała wielu uczniów i nauczycieli w dyskusję ph.
„Bezpieczny Internet” oraz zainspirowała do dalszej pracy wraz ze stronami www.sieciaki.pl
oraz www.dzieckowsieci.pl.  Zrealizowane zajęcia spełniły oczekiwania tj. uświadomiły o
zagrożeniach, zapoznały z typowymi zagrożeniami w Internecie oraz przybliżyły zachowanie
metod działania osób o złych zamiarach. Nauczyły również umiejętności zachowania w
sytuacjach ryzykownych, wykazały potrzebę stosowania zasad bezpieczeństwa w Internecie
(ochrona danych, ograniczone zaufanie, ochrona sprzętu przed zagrożeniami, legalność
oprogramowania). Wprowadziły reguły stosowania netykiety.

Alicja Gierlach


