Dzień Bezpiecznego Internetu 2015
10 lutego, w kilkudziesięciu państwach na całym świecie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu.
Wydarzenie organizowane pod hasłem „Razem tworzymy lepszy internet” miało zwrócić uwagę na rolę
każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego internetu.
W Polsce organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu jest Polskie Centrum Programu Safer Internet,
które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Głównym
partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami w tym roku były również firmy Microsoft oraz
Facebook.
Centralnym punktem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce była konferencja dla
przedstawicieli sektora edukacyjnego i profesjonalistów pracujących z dziećmi, którą otworzyła minister
Urszula Augustyn, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Rządu ds.
bezpieczeństwa w szkołach. Wydarzenie to odbyło się 10 lutego w warszawskim Multikinie Złote Tarasy.
W trakcie panelu dyskusyjnego eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie zapewnić
młodym ludziom bezpieczeństwo w sieci. W dyskusji wzieli udział prof. Maciej Tanaś z Akademii
Pedagogiki Specjalnej, Monika Pieniek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Jadwiga Czartoryska,
prezes Fundacji Orange, Zuzanna Polak z Dyżurnet.pl (NASK), Marek Kosycarz, dyrektor ds.
Odpowiedzialności Społecznej Microsoftu. Odbyła się również seria prezentacji projektów dotyczących
bezpiecznego i pozytywnego wykorzystywania nowych technologii. Przedstawione zostały m.in.
najnowsze działania realizowane przez NASK i FDN. Z kolei Jakub Turowski z Facebooka opowiedział
o programie „Zastanów się, zanim udostępnisz”, który pomaga użytkownikom, a szczególnie
nastolatkom, w odpowiedzialnym udostępnianiu materiałów online. Konferencję zakończył premierowy
pokaz filmu fabularnego „Na zawsze" poświęconego zjawisku sekstingu wśród młodzieży.
Jak co roku organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu zachęcali szkoły, organizacje pozarządowe,
firmy i osoby prywatne w całej Polsce do włączenia się w obchody DBI poprzez organizację lokalnych
inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów, takich jak: zajęcia edukacyjne, happeningi,
kampanie informacyjne, czy konkursy i zgłoszenie ich na stronie www.dbi.pl. Z okazji obchodów DBI
2015 takich inicjatyw zorganizowano 1521. Organizatorzy inicjatyw otrzymali pakiet materiałów
edukacyjnych pomocnych przy realizacji lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa online. Wśród nich
znalazły się w tym roku m in. materiały kampanii „Zastanów się, zanim udostępnisz” organizowanej
przez Facebook.
Tegoroczne obchody DBI w Polsce objęte zostały honorowymi patronatami przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd
Komunikacji Elektronicznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Partnerzy: Microsoft, Facebook, Domeny.pl, Nowe Media, UPC Polska, IT Szkoła, „Sygnał. Miesięcznik
Wychowawcy”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nauka i Wiedza, Stowarzyszenie Młodych
Dziennikarzy "Polis", Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, portal „W Sieci Dzieci”.

