Dzień Bezpiecznego Internetu 2017
W 2017 r. DBI w Polsce obchodzony był 7 lutego pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”.
Podczas 13. edycji wydarzenia organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika
internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi
odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI
szczególnie podkreślony został potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji,
kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.
W konferencji z okazji DBI, zorganizowanej 7 lutego w warszawskim Multikinie Złote Tarasy, wzięło
udział około 320 nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi. Podczas wydarzenia inaugurowana
została ogólnopolska kampania społeczna "Chroń dziecko w sieci" (realizowana przez FDDS wraz
z NASK w ramach PCPSI), poświęcona ochronie dzieci przed szkodliwymi treściami. W trakcie
spotkania odbyła się także dyskusja panelowa z udziałem młodzieży, a także przedstawicieli OEIiZK,
Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie, FDDS oraz Fundacji Orange. Paneliści zastanawiali się jak
uczyć o bezpieczeństwie w sieci, aby był to atrakcyjny i skuteczny proces. Konferencja z okazji DBI
stanowiła także świetną okazję do prezentacji projektów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w
internecie, a także pozytywnego wykorzystywania nowych technologii. Spotkanie zamknął pokaz
pełnometrażowego filmu dokumentalnego „Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci” (film dok.
USA 2016, reż. Werner Herzog, 1h i 38 min). Podczas konferencji nakręcony został film promujący
DBI, który dostępny jest na kanale www.youtube.pl/saferinternetpolska.
Szeroka promocja DBI w całym kraju skutkowała podjęciem szeregu lokalnych inicjatyw (1949), w
których wzięło udział około 1 200 000 dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Polskie Centrum
wsparło
organizację
lokalnych
działań
poprzez
wysłanie pakietów
edukacyjnych
i
promocyjnych (m.in. DVD z materiałami edukacyjnymi, plakat DBI, plakat z zasadami bezpieczeństwa)
do wszystkich lokalnych organizatorów, którzy zarejestrowali swoją akcję za pośrednictwem strony
internetowej www.dbi.pl. Podobnie jak w ubiegłych latach przewidziane zostały nagrody dla najbardziej
innowacyjnych
inicjatyw.
Ponadto,
dla
lokalnych
organizatorów
DBI
przygotowane
zostały zaświadczenia udziału w wydarzeniu.
Luty 2017 był czasem intensywnej kampanii medialnej prowadzonej przez PCPSI, a także lokalnych
organizatorów. Odnotowano ponad 330 informacji na temat DBI w internecie i prasie.
Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet,
które tworzą instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizatorzy unijnego
programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia
była Fundacja Orange. Partnerem DBI 2017 była firma Facebook. Wydarzenie zostało objęte
honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Minister Cyfryzacji Annę
Streżyńską, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Dziecka Marka
Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.

