Dzień Bezpiecznego Internetu 2011
8 lutego 2011 r. ponad 70 państw z pięciu kontynentów obchodziło Dzień Bezpiecznego Internetu
(DBI). Jak co roku, Polskie Centrum Programu Safer Internet zachęcało szkoły oraz inne instytucje i
organizacje w całej Polsce do włączenia się w obchody DBI poprzez organizowanie lokalnych
przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa dzieci online. W 2011 r. zrealizowano 1204 inicjatywy związane
z ochroną najmłodszych internautów.
Wszystkie inicjatywy DBI organizowane były pod hasłem „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje
życie”, którego celem było pokazanie, że decyzje podejmowane przez młodych internautów w świecie
wirtualnym mogą mieć wpływ na ich realne życie. Miało także pomóc w znalezieniu odpowiedzi na
pytania czy właściwie kreują swój wizerunek w sieci, czy swoją aktywnością nie naruszają prywatności
własnej i innych, czy dziś publikowane treści nie zaszkodzą im w przyszłości. Obchodom DBI
towarzyszyła ogólnoeuropejska kampania medialna. Stworzony na jej potrzeby spot telewizyjny w
zabawny sposób pokazywał, jaki wpływ na życie poza siecią mogą mieć zachowania młodych ludzi
podejmowane online.
Tradycyjnie, organizatorzy i partnerzy DBI 2011 przygotowali konkurs z nagrodami dla wszystkich
inicjatyw zgłoszonych na stronie www.dbi.pl i zrealizowanych do końca lutego.
W ramach międzynarodowych obchodów, 8 lutego pod adresem www.sidfair.org otwarta
została wirtualna wystawa multimedialnych materiałów edukacyjnych wypracowanych przez
organizacje zajmujące się bezpieczeństwem online z różnych krajów.
Głównym punktem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2011 w Polsce była konferencja prasowa,
która odbyła się 8 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wydarzenie to zgromadziło około
30 przedstawicieli mediów. Konferencji towarzyszyły targi, w których uczestniczyło 18 instytucji i firm
zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. Targi odwiedziło około 200
uczestników. Obchody uatrakcyjniło także przedstawienie agencji artystycznej Zygzaki pod
tytułem „Przygody Plika i Foldera w sieci”, nt bezpieczeństwa online, które obejrzało ponad 100
uczniów ze szkoły podstawowej.
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Partnerzy: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, fundacja Velux, Zygzaki, Głos Nauczycielski,
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