
 

 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 

2004 roku. W roku 2009 obchody DBI przypadają na 10 lutego.  

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W zeszłym roku w obchodach 

DBI wzięło udział 56 państw. 

 W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację 

Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego 

programu „Safer Internet”. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych 

działań, w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad 

projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce 

zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały 

miesiąc luty.  

Ideą towarzyszącą przygotowaniom do obchodów DBI 2009 w Polsce jest szersza niż 

dotychczas promocja tego święta oraz zwiększenie zaangażowania szkół w obchody DBI poprzez 

realizację działań związanych z bezpieczeństwem online.  Organizatorzy udostępniają w Internecie 

zainteresowanym szkołom szeroką ofertę materiałów edukacyjnych: scenariusze zajęć, kursy e-

learning, materiały multimedialne. Szkoły, które przygotują obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 

mogą wziąć udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów i partnerów DBI w Polsce. 

 W idei Dnia Bezpiecznego Internetu niezwykle ważny jest jego międzynarodowy charakter. 

W dniu 10 lutego 2009 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej rusza kampania medialna 

poświęcona problemowi cyberprzemocy. Stowarzyszenie Insafe, które koordynuje DBI na szczeblu 

międzynarodowym przygotowuje też propozycje edukacyjne dla szkół w całej Europie m.in. quiz 

dotyczący zagadnień z kultury i historii europejskiej, edukacji medialnej oraz tematyki 

bezpieczeństwa w Internecie.  

Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2009 publikowane są w serwisie 

www.dbi.pl. Dzieci znajdą też informację o DBI w serwisie www.sieciaki.pl 

 

 

Przyłącz się do obchodów DBI 2009! 

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2009 

Zbliża się międzynarodowy Dzień Bezpiecznego 
Internetu 2009. Z tej okazji organizatorzy DBI w 
Polsce przygotowali bogatą ofertę edukacyjną i 
zachęcają szkoły w całej Polsce do organizowania 
w lutym 2009 roku lokalnych działań na rzecz 
bezpieczeństwa młodych internautów.  


