
 
 

                                                    

 

Dobrý deň, 

 

radi by sme Vás oslovili s ponukou zapojenia sa do aktivít Dňa bezpečnejšieho internetu 2014. 

 

Deň bezpečnejšieho internetu 2014 

Deň bezpečnejšieho internetu 2014 (Safer internet Day), organizovaný medzinárodnou sieťou INSAFE, sa bude konať  

11. februára 2014. Jeho cieľom je podnietiť bezpečnejšie a zodpovednejšie používanie online a mobilných technológií 

predovšetkým začínajúcimi a mladými užívateľmi. 

V roku 2014 prichádza s heslom „Vytvorme spolu lepší internet“ a v rámci komunikačnej kampane prebehne mnoho akcii, 

ktoré poukážu na škodlivý obsah a nebezpečné prejavy správania sa v online svete. Zdôraznia tiež naliehavú potrebu tvorby 

a rozširovania ponuky vhodného webového obsahu pre najmladších užívateľov internetu a mobilných technológií.  

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s partnerskou organizáciou Ernst&Young realizuje projekt Online generácia, ktorý 

pomáha učiteľom, rodičom a deťom získať zručnosti pre bezpečné používanie internetu a technológií a preto sa rozhodla 

podporiť a šíriť myšlienku bezpečnejšieho internetu aj prostredníctvom aktivít Dňa bezpečnejšieho internetu 2014.  

Ako sa môžete pripojiť ku Dňu bezpečnejšieho internetu 2014? 

Najjednoduchší spôsob ako sa pripojiť k celosvetovo organizovaným akciám Dňa bezpečnejšieho internetu je spropagovať 

ho vo Vašej škole. Ako na to? Pripravili sme niekoľko návrhov, ktoré by mohli spestriť 11. februára 2014 Váš školský život.  

Diskutujte s deťmi o príležitostiach a ohrozeniach internetu, ponúknite im možnosť pomenovať príjemné i nepríjemné 

skúsenosti s internetom pri nasledovných aktivitách: 

 Výtvarné aktivity: 

o nakreslite internet, aký by ste radi používali, 

o vymyslite ako by ste zlepšili internet, a svoje zlepšenie nakreslite, odfotografujte, 

o odfotografujte jedinečné veci, ktoré internet nedokáže nahradiť (k fotografiám pridajte krátky komentár 

vysvetľujúci prečo sú veci, situácie na fotografiách nenahraditeľné). 

 Literárne aktivity: 

o  zamyslite sa nad tým, ako urobiť internet lepším miestom, napíšte o tom esej, 

o  napíšte úvahu o tom, čo vám na internete chýba a naopak čo by tam nemuselo byť. 

Ak sa rozhodnete pridať k iniciatíve za lepší a bezpečnejší internet, prosíme, dajte nám o tom vedieť obratom 

prostredníctvom elektronického formulára (v texte e-mailu), prípadne mailom na adresu rasto@nds.sk (stačí v ňom uviesť 

názov a adresu Vašej školy, prípadne typ aktivity, ktorou sa hodláte zapojiť). My Vám následne pošleme tlačené propagačné 

materiály. Nie je potrebné pripravovať náročné aktivity, dôležité je vytvoriť priestor pre žiakov, aby mohli diskutovať 

o svojich skúsenostiach s internetom a technológiami. 

Po ukončení aktivít (najneskôr však do 28.2.2014) nám pošlite inšpiratívne práce žiakov Vašej školy alebo fotografie z 

diskusií mailom na adresu rasto@nds.sk. Výtvarné práce odfotografujte alebo naskenujte, literárne práce môžete posielať 

prepísané elektronicky, prípadne naskenované, odfotografované do obrázkového formátu. Nezabudnite uviesť adresu Vašej 

školy, meno autora práce, a ročník ktorý navštevuje. Do predmetu mailu uveďte „SID - Deň bezpečnejšieho internetu“.  

Žiacke nápady ako urobiť internet lepším miestom budeme postupne publikovať na stránkach a Facebooku Nadácie pre 

deti Slovenska.  

Ďakujeme za spoluprácu. 

         Mgr. Rastislav Očenáš 
         manažér projektu Online generácia 

         +421 948 702 662/ rasto@nds.sk 
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