Zapraszamy do udziału w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl”

Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (www.mwi.pl) realizuje – na zlecenie i we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski projekt CYFROWOBEZPIECZNI.pl –
Bezpieczna Szkoła Cyfrowa www.cyfrowobezpieczni.pl. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o
bezpieczeństwie cyfrowym w szkole i rodzinie pośród uczniów i rodziców.
Wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym w ramach projektu objętych zostanie w latach 20162018 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych w całym kraju, w tym 165
tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli.
Na główne komponenty projektu Cyfrowobezpieczni.pl składają się m.in.:


Szkolne

Dni

Bezpieczeństwa

Cyfrowego

-

wydarzenia

edukacyjno-informacyjne

prowadzone przez wykwalifikowanych Edukatorów Bezpieczeństwa Cyfrowego w szkołach
zakwalifikowanych do projektu, realizowane w formie pakietu warsztatów podczas lekcji z uczniami
oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami.


Konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni! (3 edycje), w którym konkurują szkoły z całego kraju,
organizując oryginalne zajęcia o tematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Nagrodami dla szkół są
mobilne pracownie cyfrowe, obozy edukacyjne dla uczniów oraz udział szczególnie
zaangażowanych nauczycieli w letnich Edukampach.



Szkolenia dla 2200 Szkolnych Mentorów Bezpieczeństwa Cyfrowego – nauczycieli, którzy zdobędą
uporządkowaną

wiedzę

niezbędną

do

koordynacji

działań

na

rzecz

zapewnienia

cyberbezpieczeństwa w ich macierzystych szkołach


Ogólnopolskie Konwenty Bezpiecznej Szkoły (3 edycje: jesienią 2016, 2017 i 2018 r.) - dwudniowe
spotkania

przedstawicieli

szkół

uczestniczących

w

projekcie

z reprezentantami MEN, ekspertami tematyki bezpieczeństwa cyfrowego z instytucji naukowych i
policji oraz praktykami działań szkołach.
W chwili obecnej kończymy rekrutację szkół, które będą objęte działaniami w roku 2017.
Informujemy, że są jeszcze możliwości zgłoszenia do projektu na 2017 r. szkół z województwa
podkarpackiego. Brakujące szkoły to: 19 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 1 szkoła zawodowa
Ponadto informujemy, że cały czas prowadzimy rekrutację szkól do projektu na rok 2018, nadal
dysponujemy pulą kilkuset miejsc we wszystkich województwach. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Realizator

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić
http://www.cyfrowobezpieczni.pl/formularz-zgloszeniowy-szkoly

swój

akces

na

portalu:

Wszelkie pytania dotyczące
kontakt@cyfrowobezpieczni.pl.

projektu

Cyfrowobezpieczni.pl

kierować

można

na

adres

Realizator

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich
rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia".

