28.02.2018r. w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy
w Zabrzu zorganizowano uroczyste obchody Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowane przez
pedagoga szkolnego, p. Justynę Maciejewską oraz p. Sandrę Paszko. Hasło tegorocznego dnia
DBI brzmiało: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W uroczystości wzięli udział goście
z instytucji współpracujących ze szkołą. Wśród przybyłych znaleźli się: p. Zuzanna Bizukreprezentująca Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Zabrzu, przedstawiciele grupy
interwencyjnej Lepiej Razem Niż Osobno oraz asp. sztab. Robert Kawka reprezentujący
Komisariat V Policji w Zabrzu.
Z tej okazji w szkole zorganizowano dwa apele:
- pierwszy z udziałem klas I- III oraz oddziału przedszkolnego - prowadzona przez pracownika
PPP Zabrzu, p. Zuzannę Bizuk. Podczas apelu prowadząca w oparciu o filmik Necio pl.
przypomniała dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uczuliła uczniów na
zgłaszanie osobom dorosłym wszelkich niepokojących działań i zachowań z którymi spotkają się
w sieci;
- drugi dla klas IV- VII- bardziej uroczysty, z udziałem zaproszonych gości reprezentujących
instytucje współpracujące ze szkołą.
Po uroczystym rozpoczęciu apelu przez Dyrektora Szkoły p. Bożenę Olichwer uczniowie
klasy IV b zaprezentowali przedstawienie pt. Zaplątana w sieci, do którego scenariusz napisały
p. Justyna Maciejewska oraz p. Sandra Paszko. Młodzi aktorzy starali się zwrócić uwagę na
mądre i bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu, a szczególnie na zagrożenia płynące
z umieszczania ośmieszających i obrażających innych treści na portalach społecznościowych
oraz konieczności dostrzegania tego co się dzieje w realnym życiu, aby Internet nie przysłonił
tego co w życiu najważniejsze, czyli drugiego człowieka. W ostatniej części apelu głos zabierali
goście, którzy w swoich wystąpieniach odnosili się do niebezpieczeństw związanych
z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Zwracali także uwagę na ważne telefony oraz miejsca,
gdzie można szukać pomocy, jeśli coś nas zaniepokoi w sieci.
Apel zakończył się wspólnym zdjęciem Dyrektora szkoły, gości oraz młodych aktorów.
Obchody tego dnia w SP nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu stały się już niejako
tradycją. W swojej codziennej pracy nauczyciele starają się, aby uczniowie potrafili korzystać
z Internetu w sposób mądry i bezpieczny oraz mieli świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą
niewłaściwe korzystanie z sieci.
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