Dzień Bezpiecznego Internetu 2014
11 lutego 2014 r. w prawie 100 krajach na całym świecie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu.
Hasło obchodów „Razem tworzymy lepszy Internet” (“Let’s create a better Internet together”) miało na
celu zwrócenie uwagi na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie
miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w
jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu organizatorzy chcieli
szczególnie podkreślić potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach
z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.
Już od stycznia w całej Polsce lokalni organizatorzy angażowali się w akcje z okazji DBI. W sumie
zorganizowano aż 1262 lokalnych inicjatyw. Tradycyjnie, lokalni organizatorzy obchodów, którzy
zgłosili swoje działania na rzecz bezpieczeństwa online poprzez stronę www.dbi.pl i do końca marca
przesłali sprawozdanie ze zrealizowanych akcji, wzieli udział w konkursie z nagrodami. Fundatorami
nagród była Fundacja Orange, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz CheckPoint Software
Technologies.
Jak co roku, centralnym punktem obchodów DBI w Polsce była konferencja dla przedstawicieli sektora
edukacyjnego i profesjonalistów pracujących z dziećmi, która odbyła się 11 lutego 2014 r. w Multikinie
Złote Tarasy w Warszawie. W programie konferencji przewidziana była konferencja prasowa, wykład
otwierający, debata ekspercka poświęcona pozytywnemu wykorzystywaniu Internetu oraz prezentacja
nowych inicjatyw edukacyjnych.
Obchodom DBI 2014 we wszystkich krajach europejskich towarzyszyła kampania medialna „Let’s create
a better Internet together” (w Polsce realizowana pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”). Spot
telewizyjny ukazywał główne przesłanie Dnia Bezpiecznego Internetu – każdy internauta może
przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.
Obchody DBI 2014 zostały objęte honorowym patronatem przez Ministerstwo Administracji i
Cyfryzacji.
Program Konferencji:
09.00-10.00 Rejestracja
10.00-10.30 Powitanie - prezentacja idei Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce i na świecie
10.30-10.45 Otwarcie konferencji "Razem tworzymy lepszy Internet"
10.45-11.15 Wykład "Edukacja medialna - (r)ewolucja w stronę pozytywów" - dr hab. Jacek
Pyżalski, prof. UAM
11.15-12.45 Debata ekspercka o pozytywnym wykorzystaniu internetu i nowych technologii
Prowadzenie: dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM
Uczestnicy: kom. Wojciech Chechelski, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; dr Dominik
Batorski, ICM, Uniwersytet Warszawski; Marta Poślad, Google Polska; Ewa Krupa, Fundacja Orange;
Martyna Różycka, Dyżurnet.pl/NASK; Szymon Wójcik, Fundacja Dzieci Niczyje; Marta FlorkiewiczBorkowska, Publiczne Gimnazjum nr 3 Pielgrzymowice; Agnieszka Bilska, ZSO w Gliwicach
12.45-13.15 Przerwa
13.15-13.30 Rozdanie nagród w konkursie na "Najlepsze treści online"

13.30-13.40 Wykład "O restryktywnej ochronie dzieci w Polsce. Rodzice zabraniają - dzieci nie
wiedzą" - dr Lucyna Kirwil, SWPS
13.40-15.00 Prezentacje inicjatyw edukacyjnych
1) Wspólnie stwórzmy Internet, jakiego chcemy! – Dagmara Krzesińska, UPC
2) Bez nienawiści. Kampania młodych na rzecz praw człowieka w Internecie – Jan Dąbkowski,
Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
3) NISHA - platforma wymiany treści – Paweł Jacewicz, CERT Polska/NASK
4) Teatr internetowy dla dzieci - Wiesław Łodzikowski, TVP
5) Certyfikat ECDL IT Security – Robert Ostrowski, Polskie Towarzystwo Informatyczne
6) O bezpieczeństwie z pomysłem – interaktywna gra wyboru w projekcie KURSOR – Zuzanna
Polak, Dyżurnet.pl/NASK
7) Nowe narzędzia edukacyjne Fundacji Dzieci Niczyje – Łukasz Wojtasik, FDN
8) Cichy strażnik. Jak skutecznie ustrzec urządzenie mobilne naszego dziecka przed
niebezpiecznymi treściami? – Michał Rosiak, Orange Polska
9) Internet – wspólna przestrzeń dzieci i rodziców – Natalia Mielech, W Sieci Dzieci
10) Wielki Marsz - europejska inicjatywa przeciw cyberprzemocy – Szymon Wójcik, FDN

