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Biztonságosabb Internet Nap – SAFER Internet DAY
Az Európai Unió kezdeményezésére az adott év második
hónap,
második
hetének,
második
napja
a
„Biztonságosabb Internet Nap”. Az esemény célja, hogy
felhívja a szélesebb közönség, ezen belül is elsősorban a
gyermekek és fiatalok figyelmét a mobiltelefonok és online
technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára.
A nap szlogenje: „A jobb internet közös ügyünk!”
A jobb internet sok mindent jelenthet az emberek számára,
hiszen a gyermekek védelme az internet káros tartalmaival
szemben egyre fontosabb és égetően aktuális kérdés. Ennek
oka, hogy a felnövekvő nemzedék napról-napra otthonosabban
mozog az Internet világában és az igénybe vett alkalmazások
között nem csupán a tartalmi szolgáltatások megtekintése áll,
hanem a chatelés és az e-mail küldés is.
A szülők sajnos keveset tudnak arról, hogy a gyermekeik mit
csinálnak a neten, mivel töltik ott az idejüket. Sokszor nem ismerik
azokat az oldalakat, amiket látogatnak, és arról sincs minden esetben
megfelelő elképzelésük, hogy ez milyen veszélyekkel jár.

Beszélgessen gyermekével a biztonságos
internetezésről!

Internet
Az egyik legjobb, legtöbb lehetőséget nyújtó találmány évtizedek óta.

kapcsolattartás

A szülők és nevelők úgy segíthetnek, hogy nyíltan és
őszintén beszélgetnek a gyerekekkel online életükről,
segítve és támogatva őket az internethasználatban.
Ehhez nyújtunk most néhány jó tanácsot!

tanulás
vásárlás

munka
ismeretszerzés
ismerkedés
levelezés
ügyintézés

„Jóból is megárt a sok”

 A személyazonosság felfedése
A felhasználó neve, személyi azonosító száma, lakcíme és telefonszáma nagyon értékes az
online zaklatók és bűnözők számára. Javasolja gyermekének, hogy a telefonszámot és a
lakcímet csak a barátaiknak adja meg. Ez bizonyos mértékig megvédi őt attól, hogy online
vagy cyber-zaklatás áldozatává váljon.
 Információ megosztása a tartózkodási helyről
Beszélni kell a megfelelő korban és alkalmas időben arról, hogy ne
adjon ki információt a tartózkodási helyéről. Ez az óvintézkedés nem
csak arra vonatkozik, hogy a gyermek ne árulják el a lakcímét, hogy
hova jár iskolába vagy sportolni, hanem arra is fontos figyelmeztetni őt,
hogy ne beszéljen az utazási terveikről vagy arról, hogy mikor nem
tartózkodik otthon senki. Az ilyen információ a legnagyobb ajándék a
betörőknek!
 Pénzügyi biztonság
Tájékoztassa őt, hogy soha nem szabad közzé tennie semmiféle
pénzügyi adatokat, mint pl. bankszámlaszámot.
 Jelszavak
Figyelmeztesse, hogy ha elmondja hozzáférési jelszavát másoknak,
ezzel lehetőséget ad fiókja hozzáféréséhez. Ezt legjobb elkerülni,
még a legjobb barátok esetében is.


Szexuálisan szókimondó üzenet, képek vagy videók
A gyermekek hamar felnőnek, és ez azzal jár, hogy a szexualitásukat is
elkezdik felfedezni. Értesse meg gyermekével, hogy figyelemfelkeltő,
szókimondó fényképet, videót vagy üzeneteket ne készítsen, és ne osszon
meg magáról (vagy másokról), mivel ezek könnyen felkerülhetnek az
internetre ország-világ elé. Amellett, hogy kockáztatja a jó hírét és baráti
kapcsolatait, a törvényt is megszegi, ha ilyen üzeneteket vagy képeket
készít, továbbít vagy akár csak elment.

 Kínos fényképek vagy videók és bántó vagy sértő megjegyzések
Hívja fel a figyelmet arra, hogy gondolja meg, mit tesz fel az internetre.
Az emberek online viselkedése, beleértve, hogy mit posztolnak,
meghatározza a megítélésüket, továbbá amit posztolnak, örökre ott
marad. Nemcsak erkölcsi kérdés, de a jövőbeli csalódások elkerülése
érdekében is (főiskola, egyetem, munkavállalás) tanácsos megőrizni a jó
hírnevet.

Bármilyen információ, amit az interneten közzé tesz mindörökre ott marad, és mindenki
láthatja szinte lehetetlen letörölni! Ezért is fontos átgondolni, hogy mit oszt meg nyilvánosan
magáról a világhálón.
 Használjon megfelelő szűrőprogramokat!
A
szűrőprogramok
időkorlátozás
funkciója
használatával
kiküszöbölhető, de legalábbis keretek közé terelhető a játék- és internet
függőség. Ezek segítségével szűrhetőek az interneten elérhető
tartalmak, így megelőzhetőek a pedofil jellegű zaklatások, valamint az
erőszakos tartalmakkal való találkozás.
Mielőtt használni kezd egy szűrőprogramot, beszélje meg gyermekével,
és magyarázza el, hogy ez nem ellene irányul, hanem az ő biztonságát szolgálja.
Világosítsa fel, hogy baj esetén hova fordulhat! Amennyiben olyan tartalomra bukkan, amely
pedofil, erőszakos, drogfogyasztásra csábító, hozzájárulása nélkül sértő módon
hozzáférhetővé tett információ vagy egyéb sértő tartalom, akkor a Biztonságos Internet
Hotline-tól kaphat segítséget a http://www.biztonsagosinternet.hu oldalon. A bejelentés
feldolgozása után megvizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és amennyiben igen, értesítik a
rendőrséget. Így megelőzhető, hogy mások is rátaláljanak az adott oldalra. Amennyiben
tanácsra, lelki segélyre volna szüksége (akár névtelenül is), forduljon a Kék Vonal
Gyermekkrízis Alapítványhoz a http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu honlapon, ahol
chatelve is értekezhetnek, de a 06-1- 116 111-es számon telefonon is elérhetőek éjjel-nappal.
Ne feledje, hogy az Internet nem csak veszélyeket rejt
magában, hanem számos lehetőséget is!
Fedezze fel ezeket és motiválja gyermekét a kreatív és
hasznos internethasználatra!
A témával kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya „Az Internet vonzó, de veszélyes!” címmel készített promóciós
anyagot, amit az elmúlt években többször kiadott, amely átfogja azokat a veszélyforrásokat,
melyek a világhálón a fiatalokat fenyegetik.
Fejezetei: Bevezető– Internetről általában – Nem kívánatos számítógépes játékok – EMO egy
divat – A bűnözők paradicsoma – Pedofil bűnözők az Interneten – Törvényi szabályozás –
Biztonságos böngészés – Tettenérések
A kiadványt szíves felhasználásul hírlevelünk mellékleteként rendelkezésre bocsátjuk.
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