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DZIECI W
INSTYTUCIE
Od 1997 roku Instytut jest organizatorem lub

współorganizatorem przeprowadzanych 

wśród uczniów szkół podstawowych 

konkursów plastycznych poświęconych

problematyce bezpiecznych zachowań. 

 

Konkursy plastyczne są organizowane 

przy współpracy z placówkami oświatowymi 

z różnych stron Polski - wszystkimi, 

które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie.

Celem organizowania konkursów dla dzieci

 jest popularyzacja problematyki

związanej z bezpieczeństwem uczniów,

kształtowanie w dzieciach

nawyków zachowań probezpiecznych,

uwrażliwianie ich na istniejące zagrożenia

 w środowisku w którym żyją, uczą się, bawią, 

a z czasem będą pracować...

Bezpieczne
dzieci 
w sieci

O KONKURSIE

Instytut kierując konkurs do dzieci

w wieku szkolnym stawia sobie za cel zwrócenie ich

uwagi na tematykę bezpieczeństwa, która  w obliczu

czwartej rewolucji przemysłowej, przenosi się do

przestrzeni wirtualnej.

 

Internet, jako baza danych, jest źródłem szybkiej, łatwo

dostępnej informacji. Ze względu na nieograniczone

zasoby, którymi dysponuje oraz ogromny przekrój

odbiorców, do których ma trafiać, może być bardzo

pomocny na różnych etapach edukacji szkolnej. 

Z drugiej strony sieć jest źródłem wielu zagrożeń

dla swoich młodych użytkowników. Cyberbullying,

nieodpowiednie treści cyberbezpieczeństwo 

- te kwestie dotykają już najmłodszych. Nie zostawiajmy

ich z tym samych i pokażmy  im bezpieczny Internet,

który uczy i bawi !

Tematyka

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym -

uczniów i wychowanków szkół, świetlic, ośrodków

opiekuńczych i innych instytucji sprawujących opiekę

nad dziećmi, które są zainteresowane wzięciem udziału

w konkursie

Kto może wziąć udział

W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać

oryginał wypełnionego zgłoszenia na adres Instytutu. 

Pliki zgłoszeń są dostępne do pobrana na stronie

Internetowej Instytutu pod adresem 

 bit.ly/ciop_dzieciwsieci

Składanie prac

Konkurs jest organizowany w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2020-2022

w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy –

Państwowy Instytut Badawczy.


