
 
 
 

Fundacja Digital University i T-Mobile Polska inaugurują ogólnopolski projekt edukacyjny B.Net  

 

We wrześniu startuje projekt edukacyjny B.NET, realizowany przez Fundację Digital University i T-Mobile             
Polska. W ramach tej inicjatywy przeprowadzonych zostanie kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów dla dzieci i              
nauczycieli, które mają na celu rozwój cyfrowych umiejętności i wzrost świadomości na temat zagrożeń w               
sieci.  

Internet to dobrodziejstwo – skarbnica wiedzy i rozrywki. Przez kilka ostatnich miesięcy stał się także nieodłącznym                

elementem codziennych obowiązków szkolnych, bez którego żaden uczeń nie mógł się obejść. Aby jednak Internet               

stanowił źródło inspiracji, a nie nieprzyjemnych zdarzeń należy wiedzieć, jak niego korzystać. Przed zagrożeniami              

w sieci dzieci najlepiej uchroni wiedza, która czyni z najmłodszych świadomych użytkowników Internetu.  

- Od ponad czterech miesięcy wszyscy mierzymy się z nową rzeczywistością powodowaną przez koronawirus. Po               

zamknięciu szkół, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice stanęli przed wyzwaniem, jakim jest edukacja online.              

Okres pandemii stał się niestety okazją do nasilenia socjotechnik stosowanych przez cyberprzestępców.            

Wykorzystują oni niewiedzę adresatów. Edukacja zarówno dzieci, jak i rodziców w temacie bezpieczeństwa w              

internecie jest dziś kluczowa. Świadomość niebezpieczeństw pozwoli na weryfikowanie tego, co do nas trafia aby               

uniknąć niemiłych konsekwencji – mówi Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University. 

Dlatego właśnie Fundacja Digital University we współpracy z T-Mobile Polska rozpoczynają ogólnopolski projekt             

edukacyjny B.Net. Adresowany jest on do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych, pracowników bibliotek i              
domów kultury w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców.  

- Aby dobrze poruszać się w otaczającej nas rzeczywistości znajomość technologii jest niezbędna. Każdy z Nas                

powinien wiedzieć jak z niej korzystać – jej nieznajomość może bowiem zagrażać naszemu bezpieczeństwu.              

Dlatego chcemy zatroszczyć się o najmłodszych użytkowników sieci oraz ich opiekunów i edukować ich w tym                

zakresie. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom jak projekt B.Net wszyscy użytkownicy sieci będą czuli się                

bezpiecznie - mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile. 

W ramach projektu organizatorzy zapraszają nauczycieli na szkolenia online B.NET, podczas których omówione             

zostaną kluczowe aspekty bezpieczeństwa w sieci dotyczące uczniów w wieku 6 – 13 lat. Oprócz rzetelnej wiedzy,                 

podczas szkolenia nauczyciele otrzymają gotowe scenariusze zajęć, które powinni zrealizować z klasami 1- 8 w               

swojej szkole podczas tygodnia z B.NET. Scenariusze zostały przygotowane w trzech wariantach: dla klas 1-3, 4-6                

oraz 7-8, a tematyka zajęć będzie odpowiednio sprofilowana pod kątem wieku uczniów. Na zakończenie projektu               

eksperci projektu przeprowadzą turnieje B.NET pełne zabawy oraz ciekawych wyzwań. Projekt zostanie            

przeprowadzony przez doświadczonych trenerów współpracujących z fundacją Digital University.  

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz terminy szkoleń wraz z system rejestracji na nie dostępny jest na                
stronie http://bnet.info.pl/  
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