Zainspiruj się! Weź udział w II edycji
Konkursu Cybernautów
Jesteśmy pod wrażeniem zrealizowanych akcji edukacyjnych w szkołach oraz
zaangażowania uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy prowadzili działania
w ramach I edycji Konkursu Cybernautów!
___________________________________________________________________
Działaj w swojej szkole i weź udział w II edycji Konkursu Cybernautów!
Na zgłoszenia czekamy do końca września 2017 roku. Szkoły, które ukończyły warsztaty
prowadzone w ramach projektu „Cybernauci”, od kwietnia 2017 r. mają szansę na udział w II edycji
Konkursu Cybernautów i wygranie sprzętu elektronicznego.
•

Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie w szkole akcji promującej wiedzę na temat
edukacji medialnej, cyberbezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia.

•

Zgłoszenia do II edycji Konkursu Cybernautów można przesyłać do końca września
2017 roku za pomocą formularza.

•

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na:
http://www.cybernauci.edu.pl/konkurs.

____________________________________________________________________
Poniżej dzielimy się z Wami opisem akcji zorganizowanych przez laureatów
I edycji Konkursu Cybernautów.
„Mamy nadzieję, że tego typu projektów będzie jak najwięcej a nasza inicjatywa zainspiruje inne
szkoły.” – napisała pani Teresa Rapacz, pedagog Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej – zwycięzcy
I edycji Konkursu.
1. Samorządy uczniowskie prowadzą akcję. Gimnazjum Nr 1 w Rabie Wyżnej.
Jak zmobilizować uczniów do działań promujących bezpieczeństwo w internecie?
W Gimnazjum Nr 1 z samorządy klasowe wzięły udział w warsztatach z Emisariuszem
projektu, aby przekazać później zdobytą wiedzę swoim rówieśnikom. Więcej informacji:
http://cybernauci.edu.pl/samorzady-uczniowskie-prowadza-akcje-gimnazjum-nr-1-w-rabiewyznej/
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2. Jaki masz nick? Szkoła Podstawowa w Górkach – Grubakach.
W ramach konkursu Cybernautów, uczestnicy zorganizowali liczne działania związane
z bezpieczeństwem w sieci m.in. piknik rodzinny, zajęcia otwarte dla rodziców i uczniów,
przedstawienie o bezpieczeństwie w sieci w wykonaniu nauczycieli. Dowiedz się więcej
o inicjatywie:http://cybernauci.edu.pl/jaki-masz-nick-bezpieczni-w-sieci/
3. Przygody w Internecie. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Cieszynie.
Do Szkoły Podstawowej Nr 8 zawitali Mariola i Adam – bohaterowie komiksu „Cybermisja
na Marsa”. To właśnie z nimi uczestnicy i edycji Konkursu zorganizowali: warsztaty, wielki
piknik z kalamburami, spotkanie z policjantem czy konkurs poetycki na temat „Przygód
w internecie”. Co jeszcze się działo w szkole? Odwiedź stronę z opisem inicjatywy:
http://cybernauci.edu.pl/przygody-w-internecie-szkola-podstawowa-nr-8-w-cieszynie/

____________________________________________________________________
Baza Dobrych Praktyk. Szukaj, inspiruj się i zgłoś się do Konkursu!
Opisy powyższych inicjatyw oraz wiele innych akcji samodzielnie zrealizowanych w szkołach
znajdują się w zakładce Dobre Praktyki na stronie : http://cybernauci.edu.pl/dobre-praktyki/

Dobre Praktyki to baza akcji zaplanowanych i zrealizowanych przez szkoły
w ramach I edycji Konkursu Cybernautów.

____________________________________________________________________
Konkurs Cybernautów realizowany jest w ramach projektu "Cybernauci – kompleksowy projekt
kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” realizowanego przez fundację Nowoczesna Polska
w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej
i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka
Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. W ramach "Cybernautów" został przygotowany Program
Szkoleniowy, który działaniami warsztatowymi obejmuje szkoły w całej Polsce, a w nich: uczniów,
nauczycieli i rodziców. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania
z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Dodatkowo, z myślą
o wszystkich odbiorcach, stale przygotowywane są materiały uzupełniające, które bezpłatnie udostępniane
są na stronie projektu. Aby dowiedzieć się więcej o działaniach w ramach programu „Cybernauci"
zapraszamy na stronę: http://cybernauci.edu.pl/
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