Dzień Bezpiecznego Internetu 2016
12. edycja DBI w Polsce obchodzona była 9 lutego 2016 r. pod hasłem „Lepszy internet zależy od
Ciebie!”, które zwracało uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania - w edukacji,
w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki. Podczas obchodów podkreślano
także to, że każdy ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.
Podczas konferencji, organizowanej 9 lutego w warszawskim Multikinie Złote Tarasy, spotkało się
prawie 320 nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi. W trakcie spotkania odbyła się dyskusja
panelowa z udziałem młodych ludzi, którzy poprzez swoje innowacyjne rozwiązania, twórczość i
aktywność społeczną współtworzą lepszy internet. Niektórzy z nich, mimo młodego wieku, zdobyli już
międzynarodowe uznanie, a ich pomysłami interesują się poważni inwestorzy. Wśród młodych
panelistów znaleźli się także przedstawiciele Panelu Młodzieżowego KoMIn (Kongres Młodych
Internautów) działającego przy PCPSI. Konferencja obfitowała także w prezentacje
projektów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie, a także pozytywnego wykorzystywania
nowych technologii. Spotkanie zamknął pokaz pełnometrażowego filmu dokumentalnego „W
(nie)realu” (tyt. org. „InRealLife”, reż. Beeban Kidron). 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 (1707), w
których wzięło udział ponad 400 000 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,
plakaty promujące ofertę Telefonu Zaufania 116 111) 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.
Luty 2016 był czasem intensywnej kampanii medialnej prowadzonej przez PCPSI, a także lokalnych
organizatorów. Odnotowano około 300 informacji na temat DBI w internecie i prasie.
Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet,
które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
Partnerem wydarzenia była firma Facebook, natomiast głównym partnerem Fundacja Orange. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Cyfryzacji oraz Rzecznik Praw Dziecka.

