Konkurs edukacyjny
Bezpiecznie Tu i Tam
Informacje dla rodzica

Drogi Rodzicu,
zapraszamy Cię do udziału w Konkursie edukacyjnym Bezpiecznie Tu i Tam,
do którego przystąpiła nasza szkoła. Liczymy, że zaangażujesz się w grę
o cenne nagrody, z których będzie mogło korzystać również Twoje dziecko.
Wyzwania konkursowe czekają na wszystkich uczestników rywalizacji – dzieci,
nauczycieli i Ciebie – Rodzica. Każdy poprzez swój udział zbiera dla szkoły punkty.
Ta, która zdobędzie ich najwięcej, wygra nowoczesny sprzęt multimedialny o wartości
30 tysięcy złotych.
W tym Konkursie zyskasz o wiele więcej: dowiesz się, jak zadbać o bezpieczeństwo
swojego dziecka w internecie i pomóc mu używać technologii mądrze i do pożytecznych
celów.
Konkurs Fundacji Orange odbywa się w szkołach podstawowych w całej Polsce
i potrwa do marca 2017 roku. Jego koordynatorami są nauczyciele, którzy będą
organizować różne aktywności – spotkania tematyczne, zadania konkursowe i inne
inicjatywy edukacyjne dla uczniów i rodziców. Ten Konkurs to nauka poprzez zabawę
i międzyszkolną rywalizację.

Jakie zadanie mają Rodzice?

Kurs Bezpiecznie Tu i Tam

Przejdź kurs internetowy Bezpiecznie
Tu i Tam na fundacja.orange.pl/kurs
(na komputerze lub urządzeniu
mobilnym). Tu poznasz najważniejsze
zasady ochrony dziecka online.
Poza tym za przejście każdego
z etapów zdobędziesz certyfikat
i punkty na rzecz szkoły w Konkursie.

To darmowy zestaw porad
i wskazówek, które pomogą
rodzicom zadbać o bezpieczeństwo
dziecka w internecie. Dzięki niemu
poznasz możliwości, jakie dają
technologie i ryzyka, na jakie
narażeni są młodzi internauci.

Pamiątkowy certyfikat możesz
także wydrukować i powiesić
na lodówce – niech zobaczą
go wszyscy domownicy
i goście.

Jeśli więc:

chcesz, żeby bezpiecznie używało
internetu i czerpało z niego to,
co najlepsze,

Kurs składa się z pięciu modułów
tematycznych, które możesz
zrealizować w dowolnym momencie.
Każdy moduł zajmuje jedynie
20 minut, a umożliwia zdobycie
cennej wiedzy. Możesz też
skorzystać z porady eksperta.

zastanawiasz się, co fascynuje
młodych online, czym jest
Instagram, Snapchat i Twitter,

Wspólnie po główną nagrodę

chcesz wspierać swoje dziecko
w mądrym korzystaniu z nowych
technologii,

szukasz praktycznych porad
i wskazówek

... kurs Bezpiecznie Tu i Tam
jest właśnie dla Ciebie.
Dzięki niemu:
1. Nauczysz się ustalać z dzieckiem
zasady odpowiedzialnego
korzystania z internetu i nowych
mediów.
2. Dowiesz się:
kiedy najlepiej pozwolić dziecku
korzystać z technologii,
jak zabezpieczyć sprzęt,
jak chronić dziecko przed dostępem
do niebezpiecznych treści,
jak zadbać o ustawienia prywatności,
jak nauczyć dziecko ostrożności
w kontaktach online
i rozwagi w pobieraniu aplikacji.

Przejdź wszystkie etapy kursu, zdobądź
certyfikaty i punkty dla szkoły.
Do dzieła – razem możecie wygrać.
Zapytaj wychowawcę o szczegóły
akcji, która już we wrześniu rozpoczęła
się w szkole.

Wejdź na fundacja.orange.pl/kurs,
zrealizuj kurs i zdobądź wszystkie
5 certyfikatów.

Wejdź na:
fundacja.orange.pl/kurs
Przejdź kurs i pomóż szkole Twojego
dziecka wygrać sprzęt multimedialny
o wartości 30 000 zł.

Fundacja Orange dba o bezpieczeństwo
dzieci w internecie, rozwija kompetencje
cyfrowe młodzieży i mieszkańców małych
miast i wsi.
Zapewnia internet i technologie w rejonach
zagrożonych cyfrowym wykluczeniem.
Została stworzona w 2005 roku przez
Orange Polska S.A. do realizacji celów
społecznie użytecznych. W swoje działania
angażuje 3 tys. wolontariuszy z Orange
rocznie.

/FundacjaOrange

