Podsumowanie działań profilaktycznych
podjętych w ramach obchodów
Dnia Bezpiecznego Internetu
W bieżącym roku Komisja Europejska ogłosiła dzień 11 lutego
2014r. Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI). Obchodzony on
jest w ponad 100 krajach na świecie. Tegoroczne hasło
przewodnie „Razem tworzymy lepszy Internet” ma celu
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zwrócenie uwagi na to, że „każdy internauta może przyczynić
się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi
odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta” (Polskie Centrum
Programu Safer Internet). W naszej szkole w dniach 10.02 - 28.02.2014r. podjęliśmy szereg
inicjatyw związanych z obchodami DBI. W działania profilaktyczne zaangażowali się wszyscy
wychowawcy klas gimnazjalnych i licealnych, nauczyciele informatyki, świetlicy, biblioteki oraz
pedagog szkolna. Koordynatorem działań była Beata Gawryluk- nauczyciel informatyki
i geografii oraz Ewelina Świrydziuk – psycholog szkolna.
W szkole zostały przeprowadzone następujące działania:
- konkurs „On Line” - Bezpieczny Internet” – przygotowany przez nauczycieli Annę Kozłowską,
Irenę Maksymiuk i Irenę Słomińską .
- gazetki – „Bezpieczny Internet” - przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli
Anny Kozłowskiej, Ireny Maksymiuk i Ireny Słomińskiej,
- wywiadówka profilaktyczna - "Bezpieczny Internet" – 19.02.2014r.,
- ulotki - opracowane przez Ewelinę Świrydziuk i Beatę Gawryluk - przeznaczone rodzicom,
- "Dzień z życia" - lekcje informatyki w klasach I i II gimnazjum przeprowadzone przez Beatę
Gawryluk i Katarzynę Leszczyńską,
-"Stop cyberprzemocy" - lekcje wychowawcze w klasach I gimnazjum przeprowadzone przez
wychowawców: Ewę Zalewską, Mariusza Sawickiego, Barbarę Raczkowską-Bobek i Barbarę Jokę
oraz w klasach II gimnazjum przez panią psycholog Ewelinę Świrydziuk przy współpracy
z wychowawcami,
- "W sieci" - lekcje wychowawcze w klasach III gimnazjum przeprowadzone przez
wychowawców: Agnieszkę Sławińską, Beatę Jabłońską, Katarzynę Proszczuk, Dorotę Kofman
oraz Agnieszkę Łuniewską,
- ankieta dotycząca korzystania z Internetu opracowana przez Ewelinę Świrydziuk
i przeprowadzona w klasach licealnych i w jednej losowo wybranej klasie pierwszej gimnazjum,
- „Mój wizerunek on-line” – warsztaty przeprowadzone przez wychowawców klas licealnych
Marka Trosko, Macieja Kościeleckiego i Dariusza Bielawskiego.
- "Mój wizerunek online. Jakie niesie za sobą konsekwencje dziś i w przyszłości?" - debata
w klasach I - III liceum opracowana przez Ewelinę Świrydziuk i Beatę Gawryluk przy współpracy
z pedagogiem szkolnym Małgorzatą Czulewicz.
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