DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – 9 LUTY 2021
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego
zaznajomienie

dostępu

dzieci

rodziców,

i

młodzieży

nauczycieli

i

do

zasobów

wychowawców

z

internetowych,
problematyką

bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu .
Hasło akcji „Działajmy razem” ma w tym roku szczególne znaczenie, gdyż
jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów, jak i
samych dzieci i młodzieży, może zapewnić bezpieczeństwo z korzystania z sieci
podczas pandemii i zdalnego nauczana. Nasza szkoła przystąpiła również do akcji
i będzie realizowała różnego rodzaju działania.
W związku z obchodami w naszej szkole Dnia Bezpiecznego Internetu
2021 zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w następujących
konkursach:


Oddziały przedszkolne i klasy I-III
Konkurs na pracę plastyczną nt. „Jak być bezpiecznym w Internecie?”



Klasy IV-VI
Konkurs na plakat „Bezpieczny Internet”.



Klasy VII-VIII

Konkurs

na

przygotowanie

prezentacji

multimedialnej

o

tematyce

związanej
z bezpieczeństwem w sieci.
CELE KONKURSU:


zdobycie wiedzy na temat bezpiecznego Internetu,



promowanie pozytywnych zastosowań Internetu,



promowanie tolerancji, zrozumienia i tworzenia kultury,



kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów,



uświadamiane zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

WARUNKI KONKURSU:


Praca wykonana samodzielnie w oparciu o m.in. treści związane z
bezpieczeństwem w sieci.



Format pracy plastycznej - A 4, technika dowolna



Format plakatu - A 3, technika dowolna.



Prezentacja multimedialna promująca bezpieczeństwo w Internecie
(maksymalnie 10 slajdów).



Prace

będą

oceniane

w

3

kategoriach

konkursowych

tj.

praca

plastyczna, plakat, prezentacja multimedialna.


Praca musi zawierać: imię, nazwisko, klasa (na odwrocie pracy lub w
prezentacji).



Dla wszystkich uczestników przewidziane są, dyplomy, a dla autorów
najlepszych prac dodatkowo nagrody rzeczowe (3 w każdej kategorii).



Prace

konkursowe

należy

przesłać

na

adres

mailowy:

pedagogpikul.sp5@gmail.com lub złożyć w szkole w pudełku „Konkurs
DBI”. Natomiast uczniowie z oddziałów przedszkolnych i klas I – III
pracę przekazują wychowawcom.


Termin składania prac: 22 luty 2021 r. (poniedziałek).

KRYTERIA OCENY PRAC:


Zgodność z tematem.



Estetyka wykonania.



Pomysłowość.

