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Celem wydarzenia, które w tym roku odbędzie się już 9 lutego, jest przede wszystkim
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do
zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką
bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Hasło akcji,
„Działajmy razem!”
, nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych
– rodziców i profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży, zapewnić może bezpieczeństwo
w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.

Emocje, psychologiczne konsekwencje wielomiesięcznej izolacji oraz stale obecne w sieci
zagrożenia, na które w ostatnim czasie dzieci były jeszcze bardziej narażone to tematy, którym
staramy się poświęcić jak najwięcej uwagi w tegorocznych obchodach. Chcemy przekazać
nauczycielom i edukatorom wiedzę, która pozwoli im pomagać dzieciom w tym trudnym czasie.

– powiedział dr Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Cyfrowe kompetencje to nie tylko kompetencje techniczne. To zdrowe nawyki w korzystaniu z
technologii, to weryfikacja treści zastanych w internecie, to netykieta i dbanie o umiar, którego
zachowanie w obecnej sytuacji jest dla wielu rodzin wyzwaniem. Zachęcam do udziału w
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tegorocznym DBI, aby czerpać wiedzę, która pomoże dzieciom, młodzieży, nauczycielom i
rodzicom zadbać o siebie w świecie pełnym ekranów.

– dodał Konrad Ciesiołkiewicz z Fundacji Orange, Głównego Partnera obchodów

W ramach DBI 2021 przewidziano również cykl 12 webinarów dla nauczycieli, przybliżających
wykorzystanie nowych technologii w ich codziennej pracy i ułatwiających prowadzenie zdalnych
lekcji. Wśród nich: spotkanie z prof. UAM dr. hab. Jackiem Pyżalskim pt. „Co (nowego) wiemy o
cyberprzemocy?”, webinar o dobrostanie psychicznym uczniów w czasie pandemii
organizowany przez Fundację Orange oraz webinar motywujący nauczycieli do angażowania w
DBI dzieci w wieku przedszkolnym organizowany przez firmę Samsung.
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