
  



  

Co to Dzień Bezpiecznego 
Internetu?

● Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na 
celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych. Jest on obchodzony od 2005 
roku.



  

Kiedy jest obchodzone?

● Jest obchodzone w połowie lutego.
● W tym roku obchodzimy go 9 lutego 2021 roku.



  

Dlaczego to obchodzimy?

● Obchodzimy to, aby dzieci i młodzież nie były 
narażone na niebezpieczeństwa w trakcie 
korzystania z zasobów internetowych. 



  

DBI w 2021r.

● Konferencja DBI 2021r. odbędzie się 9 lutego o  
godzinie 17:00-20:30. Będzie ją prowadzić 
dziennikarka Justyna Suchecka, a wśród 
wykładowców znajdą się m. in. popularyzator 
nauki dr Tomasz Rożek, medioznawca dr Karol 
Jachymek i psychoterapeutka Aleksandra 
Hapcar.



  

Jak być bezpiecznym w internecie?

● Nie podawaj innym swojego hasła oraz e-mail'a
● Pamiętaj o wylogowywaniu się z różnych stron
● Zachowaj szczególną ostrożność wchodząc w 

linki
● Włącz weryfikację dwuetapową



  

Jak być bezpiecznym w internecie?

● Używaj nicku/pseudonimu zamiast imienia i 
nazwiska

● Bądź ostrożny przy wysyłaniu i zamieszczaniu 
w sieci swoich zdjęć – nigdy nie wiesz, co dalej 
się z nimi stanie

● Nie rozmawiaj z nieznanymi osobami z sieci
● Nie podawaj swoich danych osobowych
● Nie wyrażaj zgody na spotkanie z osobą, którą 

poznałeś w sieci bez porozumienia z rodzicami



  

Filmik

● https://www.youtube.com/watch?v=goS_TTEtYGk
●

https://www.youtube.com/watch?v=goS_TTEtYGk


  



  

1) Gdzie jest obchodzone to święto?

● a) W całej Europie
● b) W Polsce
● c) Tylko w Wielkiej Brytanii, Chinach oraz w 

Polsce



  

2) Kiedy obchodzimy go w tym 
roku?

a) 12 luty 2021r.

b) 9 luty 2021r.

c) 31 marzec 2021r.



  

3) Dlaczego to obchodzimy?

a) Aby dzieci i młodzież wchodzili na strony 
hakerskie

b) Aby dzieci i młodzież byli bezpieczne na 
stronach hakerskich

c) Aby dzieci i młodzież byli bezpieczne w sieci



  

4) Co to jest Dzień Bezpiecznego 
Internetu?

a) Święto obchodzone w całej Europie mające 
na celu bezpieczeństwo w internecie

b) Święto obchodzone w całej Europie mające 
na celu pokazania jacy hakerzy są wspaniali

c) Święto obchodzone zawsze 1 lutego mające 
pokazać możliwości internetowe



  

5)Jak być bezpiecznym w 
internecie?

a) Kup najlepszy komputer

b) Nie podawaj innym swojego hasła

c) Wejdź na strony z wirusami



  

Żródła informacji

● https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Bezpiecznego_Internetu
● https://www.saferinternet.pl/aktualnosci/dzien-bezpiecznego-internetu---konferencja-online-webinaria-konkurs-z-nagrodami-i-wiele-wiecej_126.html
●

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Bezpiecznego_Internetu
https://www.saferinternet.pl/aktualnosci/dzien-bezpiecznego-internetu---konferencja-online-webinaria-konkurs-z-nagrodami-i-wiele-wiecej_126.html
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