Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach w dniach 08-28.02.2021r
zrealizował inicjatywę zgłoszoną do Safer Internet
w dniu 05.02.2021r pod nr 20213102. W ramach tej
inicjatywy przeprowadziliśmy kampanię medialną
online na rzecz bezpiecznego Internetu i jego
pozytywnego wykorzystywania. Adresatami tej akcji
byli dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych, na wszystkich poziomach
edukacyjnych, a przede wszystkim dzieci i młodzież.
Utworzona została specjalna grupa publiczna
ogólnodostępna zorganizowana na Facebooku pt.
"Kampania na rzecz bezpiecznego Internetu".
Omówiliśmy zasady bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w Internecie (podział na grupy wiekowe), programy profilaktyczne,
zamieściliśmy najnowsze badania dotyczące zagrożeń związanych z nauczaniem zdalnym
i korzystaniem z Internetu. Opublikowaliśmy ciekawe materiały, scenariusze lekcji
i filmy np. serie: „Plik i Folder”, „Owce w sieci”, „Necio”, atrakcyjne materiały programu
„Asy Internetu”, Fundacji Orange, gry m.in. Interlendia, łamigłówki itd. dla uczniów i ich
rodziców np. „Jak chronić dziecko w sieci?”. Poruszone zostały tematy różnych zachowań
dzieci i młodzieży w Internecie, a także zagrożeń z tym związanych w tym cyberprzemocy.
Zamieściliśmy poradniki dla nauczycieli, uczniów i rodziców jak przeciwdziałać
cyberprzemocy.
Na bieżąco zamieszczaliśmy informacje zachęcające do udziału w akcji DBI 2021
w dniu 9 lutego 2021r oraz w Kampanii (zarówno na:
•
stronie internetowej WODN w Skierniewicach www.wodnskierniewice.eu,
•
stronie Facebooku WODN w Skierniewicach
https://www.facebook.com/WODNSkierniewice
•
utworzonej grupie "Kampania na rzecz bezpiecznego
Internetu"https://www.facebook.com/groups/163986761971423).
Przeprowadziliśmy na stronie internetowej transmisję Konferencji DBI 2021 w dniu
09.02.2021r, a nasi pracownicy i zaprzyjaźnione szkoły wzięły w niej udział (osobiście
przekazywaliśmy dostęp do tej Konferencji nauczycielom, uczniom i ich rodzicom).
Prowadziliśmy akcję promocyjną drugiej cudownej Konferencji (po raz pierwszy
organizowanej w Polsce) Asów Internetu w dn.12.02.21r – link i zapis w grupie na
Facebooku, a także 25.02.2021r webinarium „Przemoc w internecie zostawia niewidzialne
rany”.
Została opracowana specjalna grafika i okolicznościowy plakat dotyczący Kampanii.
W reakcji na akcję promującą Kampanię, w dniu 09.02.2021r redaktor Oskar Tomczyk
z Radia Victoria skontaktował się z koordynatorką"Kampanii na rzecz bezpiecznego
Internetu" P. Moniką Zdrojewską w celu cytuję: „udzielenia wywiadu poświęconego tej
cennej inicjatywie”. Pani Monika Zdrojewska nauczyciel- konsultant ds. informatyki
i matematyki WODN w Skierniewicach została Gościem Dnia Radia Victoria w dniu
12.02.2021r.
Link do wywiadu Gościa Dnia i informacji zamieszczonej na stronie internetowej Radia
Victoria:

https://radiovictoria.pl/gosc/monika-zdrojewska-konsultant-ds-informatyki-i-matematyki-wwojewodzkim-osrodku-doskonalenia-nauczycieli/.
W ramach "Kampanii na rzecz bezpiecznego Internetu" nawiązaliśmy także współpracę
z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku, który aktywnie przyłączył się do naszej
inicjatywy. Nauczyciele tej szkoły korzystając z materiałów publikowanych
w ogólnodostępnej specjalnie przez nas utworzonej grupie na Facebooku pt. "Kampania na
rzecz bezpiecznego Internetu" przeprowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą o tej tematyce.
Następnie jako ewaluację zajęć dzieci wykonały prace plastyczne ( przesyłam ich przykłady)
o tematyce związanej z zasadami zachowania bezpieczeństwa w Internecie i obchodami
Dnia Bezpiecznego Internetu. Przesłane prace w ilości 65 sztuk w swojej tematyce w pełni
odzwierciedlają efekt naszych wspólnych działań z korzyścią dla zwiększenia
bezpieczeństwa uczniów w internecie. Nawiązana współpraca z pewnością będzie
kontynuowana.
W wyniku tak rozlegle przeprowadzonej Kampanii dotarliśmy do szkół i przedszkoli
zarówno z regionu jak i z całego kraju. Udział w wydarzeniu był oczywiście dla wszystkich
bezpłatny. Odezwali się do nas nauczyciele z różnych zakątków kraju- rozmowy dotyczyły
oczywiście
"Kampanii
na
rzecz
bezpiecznego
Internetu"
i Dnia Bezpiecznego Internetu 2021r. Do zobaczenia za rok! Ale my nie kończymy
podjętych starań, nadal działamy na rzecz bezpieczeństwa w Internecie!!!
Starania nasze dostały dostrzeżone przez Komisję konkursową, która oceniała sprawozdania
z akcji pod kątem trzech aspektów:
• jakość merytoryczna: rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie
kwestii bezpieczeństwa w internecie,
• zasięg: dotarcie do możliwie dużej i zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie
do wielkości i typu placówki i środowiska, w którym działa),
• innowacyjność: wykorzystanie nowych i niestandardowych form pracy.
Jury postanowiło w tegorocznej rekordowej edycji DBI przyznać nam 10 miejsce spośród
zgłoszonych 4960 inicjatyw
na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online,
przeanalizowaniu wszystkich 662 sprawozdań przesłanych przez organizatorów lokalnych
przyznało nam wyróżnienie i nagrodę- jesteśmy na liście laureatów jedynym nagrodzonym
WODN w kraju!
Dziękuję wszystkim, którym bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online nie jest obojętne
i włączyli się w „Kampanię na rzecz bezpiecznego Internetu”.
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