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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

Szkolne Obchody DBI 

Nazwa szkoły/placówki 
 

 

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

 

Adres szkoły/placówki  
 

1. powiat,  
2. kod pocztowy,  
3. miasto,  
4. ulica,  
5. telefon, 
6. email, 
7. strona internetowa. 

 

 
 

ostrowski 

63-400  

Ostrów Wielkopolski 

ul. Kazimierza Kantaka 6 

62 7366709 

zste@promax.media.pl 

www.zste.info.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

 
Jerzy Kudła 

nauczyciel informatyki 
 

Daria Wróblewska 
nauczyciel informatyki 

 
 
 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele 
projektu, czas realizacji...). 
 
 

 

W rzeczywistości, w której żyjemy komputery oraz ich użytkownicy narażeni są na wiele 

zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Ilość zagrożeń jest bardzo wielka,  a przeciętny 

internauta często nie jest tego świadomy. W trosce o bezpieczeństwo młodych użytkowników Internetu 

– naszych uczniów, oprócz standardowych zajęć o wyżej wymienionej tematyce, podjęliśmy się 

zorganizowania w naszej szkole Obchodów DBI (Dnia Bezpiecznego Internetu).  

DBI 2020 odbyło się pod hasłem „Działajmy razem!”. Wspierając to przedsięwzięcie, byliśmy 

zaangażowani w różnego rodzaju działania, jak choćby tematyczne gazetki ścienne, plakaty promujące 

DBI, zajęcia edukacyjne o w/w tematyce oraz zabawy z kodami QR. Nasze działania skierowaliśmy 

również do uczniów szkół podstawowych, kiedy to podczas drzwi otwartych odbywających się 

w naszej szkole (28-29.02.2020 r.) do specjalnie przygotowanego, już w czasie obchodów DBI 

mailto:zste@promax.media.pl
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kartonu, ósmoklasiści mogli wrzucać karteczki zawierające pomysły na temat realizowania 

bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych oraz promocji pozytywnego wykorzystywania 

Internetu. 

Ponadto nauczyciel informatyki wziął udział w konferencji „Dzieci i młodzież w sieci. 

Funkcjonowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom”, której organizatorami byli: Wojewoda 

Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska (Poznań, 

dnia 11.02.2020 r.)  

 

• Adresaci projektu:  uczniowie naszej szkoły. 

• Termin realizacji: styczeń - luty 2020 r.  

 

CELE PROJEKTU: 

1. Zaznajomienie odbiorców projektu z problematyką bezpieczeństwa online. 

2. Propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych. 

3. Przeciwdziałanie szeroko pojętym zagrożeniom wynikającym z dostępu do sieci Internet. 

4. Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu. 

 

 

 
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 
 

Efekty podjętych działań 

dla uczniów: wzrost świadomości, samodzielności i kreatywności, rozwiązywanie problemów 

w różnych sytuacjach życiowych, rozwój umiejętności twórczego myślenia, umiejętność 

współpracy w grupie, zwiększenie zainteresowania bezpieczeństwem w Internecie, bezpieczne 

korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 

dla nauczycieli:  poszerzenie własnego warsztatu pracy, dzielenie się wiedzą i wymianą 

doświadczeń, zaświadczenie o udziale w ogólnopolskiej akcji DBI; 

dla szkoły: poprawa jakości pracy szkoły, promocja szkoły, zaświadczenie o udziale 

w ogólnopolskiej akcji. 

 
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Udział w tego typu przedsięwzięciu nie wymagał żadnych nakładów finansowych, tylko chęci  

i zaangażowania ze strony nauczycieli oraz uczniów. W realizacji projektu bardzo pomocne były 
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materiały edukacyjne znajdujące się na stronach: www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html oraz 

www.nask.pl. Nasza placówka została zgłoszona za pomocą elektronicznego formularza na stronie 

DBI.pl do udziału w tegorocznej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu oraz pojawiła się na mapie 

inicjatyw DBI 2020 na terenie kraju. 

 
 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

 

Informacja na temat realizacji „dobrej praktyki” znajduje się na stronie szkoły www.zste.info.pl. 
 

 
 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 
101, poz. 926 z późn. zmianami). 
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