Az első, 2004-ben megrendezett, és azóta minden év február első
keddjén megrendezendő, biztonságos internet-nap óta, ez az
esemény világméretűvé terebélyesedett.
Az egész társadalom közös felelőssége és feladata, hogy az
internetet a mainál jobb hellyé tegyük egymás számára.
A Biztonságos Internet Nap – Safer Internet Day (SID) célja, hogy az Európai Unió Safer
Internet Program akciótervének keretein belül több mint 100 országban ugyanazon a napon
hívja fel a figyelmet az internet előnyeire és veszélyeire is, így a zaklatásra, a
gyermekpornográfiára és egyéb illegális és káros tartalmakra. A szakemberek ugyanakkor
tájékoztatni szeretnék a gyermekeket, szülőket, pedagógusokat és döntéshozókat a
problémákról és azok lehetséges kezeléséről.
A szülők kezében a felelősség
Nehéz ma tizenévesek szüleinek lenni, mert ez a szülői generáció, még offline nőtt fel, de már
online élő tinédzsert nevel. Ezért ez a generáció a saját maga által kitaposott utat járja.
(„Digitális bevándorlók”) Ennek során a szülőknek is meg kell ismerniük az internethasználat
szabályait, veszélyeit, hogy meg tudjanak tenni mindent azért, hogy megóvhassák
gyermekeiket az internet veszélyeitől, és a helyes internet használatra hívhassák fel a
gyermekeik figyelmét.
Ugyanakkor mi szülők is tudjuk, milyen kényelmes az interneten történő gyors levélváltás,
információ csere, azoknak a mindennapi információknak a gyors megszerzése, melyek az
internet alkalmazása előtt sok-sok időnket vették el.
Ilyenek például a menetrendek gyors elérése, egy utazás tervezéséhez, egy-egy hivatal, üzlet,
nyitvatartási idejének, telefonszámának, pontos címének megszerzése, az elektronikus sajtó
gyors és költségkímélő elérése, vagy a következő napok időjárásának megismerése. De ilyen
az elektronikus napló is, melyből a szülő tájékozódhat gyermeke érdemjegyeiről, hiányzásairól.
Ugyanúgy a gyermekeinknek is elengedhetetlen az iskolai tanulmányaikhoz az internet
mindennapos használata. A „digitális bennszülöttek”, akik már beleszülettek az internet
világába azonban természetesnek veszik a világháló meglétét, hiszen csak ritkán szembesülnek
annak hiányával.
Napjainkra elkerülhetetlenné vált az internet használata, de a rengeteg hasznos alkalmazási mód
mellett szükséges felhívni a figyelmet a biztonságos internet használatra.
A biztonságos internet használat nem csak a vírusok elleni védelmet takarja, hanem annak
megelőzését is, hogy adataink, gyermekeink adatait megvédjük a virtuális térben, azokkal ne
élhessenek vissza, ne legyünk ezáltal bűncselekmények áldozatai.

Tudjuk-e, mit csinál a gyermekünk az interneten?
Az internethez való hozzáférés lehetősége olyan, mint amikor először engedjük a gyermekünket
egyedül iskolába. Bízunk
benne, de azért tudjuk, hogy
miénk a felelőssége annak,
hogy megérkezik-e oda.
Elmondjuk
neki
a
közlekedés szabályait, a
legbiztonságosabb
útvonalat annak érdekében,
baj.
hogy ne történjen semmi
Ugyanilyen módon kell
kezelnünk az internetet is.
Ellenőriznünk szükséges,
milyen oldalakat látogat,
milyen közösségi oldalakon regisztrál és ott milyen tartalmakat oszt meg. Igyekeznünk kell
azonban, hogy a gyermekünk érezze az együttműködést, és lehetőleg ő maga mutassa meg,
mondja el ezeket nekünk. Érezze, hogy érdekel bennünket, mivel játszik, milyen dolgokat tudott
meg az internetről, kikkel, milyen módon kommunikál, hogyan fejti ki a véleményét.

Ezen a téren is mutassunk példát a gyermekünknek!
Az utóbbi években a „biztonságosabb” helyett a „jobb” internet létrehozására került a hangsúly.
Ezért a SID idén is a közös felelősségünkre fókuszál: mindannyiunk dolga, hogy az internetet
egy jobb hellyé tegyük a magunk és egymás, de különösen a fiatalok számára. Ezért is lett 2019ben a SID szlogenje: “Együtt egy jobb internetért!”
A témakörben az alábbi oldalon kaphatnak részletesebb felvilágosítást:
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