
e-Bezpieczna 

edukacja z eTwinning Seminarium online



Dzień 5 – 22.05.2020

- Bezpieczna (e-)szkoła kluczem do sukcesu 

placówki, czyli kilka słów o Dniu 

Bezpiecznego Internetu oraz odznace 

Bezpiecznej Szkoły

- Podsumowanie seminarium



Safer Internet Day

Dzień Bezpiecznego Internetu

https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html


Kilka słów o DBI…

Zapoczątkowany przez Komisję Europejską w 2004 roku

W Polsce od 2005 roku, organizator: Polskie Centrum Programu 

Safer Internet (instytut badawczy NASK + Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę), główny partner – Fundacja Orange

Cele:

1. Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 

dostępu dzieci i młodzieży do Internetu

2. Zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z 

problematyką bezpieczeństwa online

3. Promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu



Zagadnienia podejmowane w 

ramach DBI

Cyberprzemoc i sposoby radzenia sobie z nią

Niebezpieczne treści w sieci

Zagrożenia techniczne, np. wirusy

Kradzież danych osobowych

Włamania komputerowe

Wyłudzanie poufnych informacji

Uzależnienie od Internetu, gier

… i wiele innych



Jak się zaangażować?

1. Zaplanuj inicjatywę związaną z bezpieczeństwem w sieci 

w swojej szkole lub okolicy

2. Zgłoś inicjatywę na stronie DBI

3. Przeprowadź zaplanowane działania, ich przebieg i efekty 

upublicznij (np. na stronie internetowej szkoły)

4. Jeśli chcesz, aby Twoja inicjatywa wzięła udział w konkursie na 

najciekawszą inicjatywę DBI, w wyznaczonym terminie wyślij 

sprawozdanie z przebiegu i efektów podjętych działań

5. Zarówno instytucja, jak i zaangażowane osoby otrzymują 

certyfikaty potwierdzające udział w inicjatywie (możliwość 

samodzielnego generowania certyfikatów do konkretnej 

inicjatywy)





eSafety Label

Odznaka przyznawana jest szkołom, w których regularnie przeprowadza się 

ewaluację pod kątem e-bezpieczeństwa, podejmuje się działania wspierające 

i udoskonalające w tym zakresie, a nauczyciele i dyrektorzy dzielą się 

przykładami dobrych praktyk dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w sieci 

członkom szkolnej społeczności

Odznaka dla szkół dbających

o bezpieczeństwo w sieci



Strona eSafety Label

https://www.esafetylabel.eu/home

https://www.esafetylabel.eu/home


Jak uzyskać Odznakę?

1. Zapoznanie się z treściami zamieszczonymi na portalu eSafety

Label

2. Rejestracja na portalu - https://www.esafetylabel.eu/register

3. Aktywny udział na forach utworzonych na platformie przez 

Społeczność eSafety Schools, dzielenie się wiedzą, 

spostrzeżeniami, doświadczeniami (także dokumenty, konkretne 

przypadki i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami)

4. Przygotowanie arkusza samooceny (formularz dostępny na 

portalu po zalogowaniu)

5. Uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego

Całość działań trwa przynajmniej kilkanaście miesięcy

https://www.esafetylabel.eu/register


Rodzaje eSafety Label

Iron – dla szkół spełniających podstawowe wymagania 

w zakresie e-bezpieczeństwa

Bronze – minimalne zaangażowanie w rozwój 

e-bezpieczeństwa w szkole

Silver – wykorzystanie bardziej zaawansowanych metod

służących podniesieniu e-bezpieczeństwa w szkole

Gold – wybitne osiągnięcia w zakresie wdrażania 

i promowania metod służących wzmacnianiu 

e-bezpieczeństwa w szkole



Inpiracje

eSafety Champions (publikacje, materiały, przykłady 

dobrych praktyk): 

https://www.esafetylabel.eu/esafety-champions

eBezpieczeństwo z eTwinning (materiały z 

przeprowadzonych szkoleń, informacje o nowych 

kursach) 

https://etwinning.pl/kategoria/ebezpieczenstwo/

Dzień Bezpiecznego Internetu: 

https://www.saferinternetday.org/ (ang)

https://www.esafetylabel.eu/esafety-champions
https://etwinning.pl/kategoria/ebezpieczenstwo/
https://www.saferinternetday.org/


eTwinningowy kurs on-line

https://etwinning.pl/e-safety/

„Tydzień z eSafety”

https://etwinning.pl/e-safety/


Grupa „Bringing eSafety into

eTwinning projects”

https://groups.etwinning.net/7617/home

https://groups.etwinning.net/7617/home


PODSUMOWANIE SEMINARIUM



„Wyjściówka” ☺

https://wordwall.net/play/2452/471/856

https://wordwall.net/play/2452/471/856


Efekty naszej pracy

Wspólny projekt – miejsce do wymiany

materiałów, informacji, wspierania się

nawzajem ☺

Umiejętność korzystania z platformy eTwinning Live

Umiejętność zarządzania stroną projektu – TwinSpace

Znajomość podstawowych zasad, przepisów i narzędzi podnoszących 

bezpieczeństwo członków społeczności szkolnej w Internecie

Narzędzia: Vocaroo, StoryboardThat, wirtualne tło, Pixabay, 

Symbaloo, Trello, Genial.ly, Formularze Google, TestPortal, 

generatory awatarów

Nowe możliwości dla szkoły – DBI oraz eSafety Label



A zanim przejdziemy 

do ewaluacji…

https://biteable.com/watch/ewaluacja-motywacja-2573151


Ewaluacja



Dziękuję za aktywny udział 

w seminarium ☺


