«Хвиля безпечного Інтернету – 2016»
8-9 лютого 2016 року в рамках Всесвітнього дня безпечного
Інтернету, яка ініційована інститутом модернізації освіти та МОН України, в
школі проведено різноманітні інформаційні заходи, метою

яких було

покращення обізнаності учнівської молоді з питань негативного впливу
небажаної інформації глобальної мережі.
8 лютого в рамках акції до дня «Хвилі безпечного Інтернету -2016»
вчителем інформатики Мотильовой Іриною Володимирівною був проведений
урок у
2-В класі за темою:«Ми за безпечний Інтернет». На уроці діти
сформували

поняття «безпека в Інтернеті», навчились безпечно

користуватись комп’ютером, вивчили головні правила поводження у
соціальних мережах.
09.02. в рамках акції «Хвиля безпечного інтернету-2016» вчителями
інформатики Мишаковою Т. В. і Алексієвець А.А. було проведено виховний
захід для учнів 4-х класів«Безпечний інтернет вдома». Мета: розширити
уявлення учнів про Інтернет, ознайомити з можливостями Інтернету,
розвивати увагу, логічне мислення., виховувати уважне та дбайливе
ставлення до свого здоров’я та безпеки. Під час заходу діти ознайомились з і
статтями підручника, передивились презентації учнів щодо заданої теми,
обговорили основні проблеми, які може викликати Інтернет, подивись
мультфільм «Почемучка» про комп’ютерні віруси.
Вчитель Шумська І.О. для учнів 5 класів організувала та провела
конкурс на кращій малюнок по даній тематиці, що створювався у середовищі
комп’ютерної програми графічного редакторі Paint.
Учні 6 класів (вчитель Шумська І.О.) довідалися з лекції-бесіди
про те, що не слід використовувати Інтернет мережу для розповсюдження
пліток, погроз; не слід відвідувати сайти з агресивним змістом, азартними
іграми; не можна йти на контакт з незнайомою людиною; пам’ятати про
шахраїв.

Учні 7 класів (вчитель Шумська І.О.) ознайомилия з програмами,
які фільтрують отримання інформації, навчилися встановлювати антивірусні
програми на комп’ютер.
Учні 9 класів переглянули електронну презентацію «Безпека в
Інтернеті», з якої вони довідалися про позитивні і негативні сторони
соціальних мереж, навчалися критично ставитися до змісту онлайнових
матеріалів та не завжди їм довіряти.
На батьківських зборах класні керівники роздадуть пам’ятки
батькам «Як забезпечити безпеку дітей в мережі Інтернет» (розроблену
Шумською І.О.).

