DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004
roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI
przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych
państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie
www.saferinternetday.org
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer
Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”.
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021 OBCHODZIĆ BĘDZIEMY 9 LUTEGO

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania
Internetu.
Internet stał się nieodłączną częścią naszej codzienności. Obecnie w sieci zrobimy zakupy,
posłuchamy muzyki, obejrzymy film, zapłacimy rachunki czy odbędziemy rozmowę z rodziną
lub przyjaciółmi. Jest źródłem wiedzy, wymiany doświadczeń, miejscem wirtualnych spotkań
z innymi ludźmi. Pełni funkcję poznawczą, społeczną, rozrywkową. Mimo tego, że znajdziemy
wiele zalet wirtualnej rzeczywistości nie można zapominać o zagrożeniach, które ze sobą
niesie. Warto więc poznać podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
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Ustrzeże nas to przed nieprzyjemnym
konsekwencjami i ochroni nasz komputer. Pobierając pliki zwracajmy na nie uwagę, nie
ściągajmy linków, które budzą w nas niepokój. Nie zastosowanie takich środków ostrożności,
może skutkować utratą ważnych danych, zdjęć, informacji, które były dla nas cenne.
OPROGRAMOWANIA

ANTYWIRUSOWEGO.

Zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub na otrzymywanie informacji marketingowych mogą w konsekwencji prowadzić
do tragicznych w skutkach wydarzeń jak kradzież tożsamości lub próby wyłudzenia kredytu.
NIE NALEŻY PODAWAĆ W SIECI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Wzbudzić nasz niepokój powinno wymaganie zbyt dużej ilości danych, niestandardowych np.:
przy zakupach – takich jak PESEL, adres zameldowania itp.
Należy zwracać uwagę komu
i jakie dane przekazujemy w sieci – dotyczy to również zdjęć, które wrzucane są do mediów
społecznościowych. Nieodpowiedzialne udostępnianie danych w sieci, może spowodować
realne zagrożenie. Hejt, nękanie, mowa nienawiści to tylko niektóre z zagrożeń, które możemy
spotkać w sieci i których możemy być zarówno ofiarą jak i świadkiem. Dlatego też, aby młodzi
ludzie w sieci mogli spotkać się z szacunkiem ze strony innych w sieci konieczne jest
reagowanie i zgłaszanie odpowiednim organom takie zachowania.
ODPOWIEDZIALNIE KORZYSTAJ Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚ CIOWYCH.

Nigdy nie wiemy kto
siedzi po drugiej stronie. Wirtualna rzeczywistość daje anonimowość a tym samym przestrzeń
dla przestępców, złodziei. Pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania.
UWAŻAJ NA ZNAJOMOŚCI W SIECI, KTÓRYCH TE RAZ NAWIĄZUJEMY WIELE.

Staraj się by były one trudne do odszyfrowania.
Powinny składać się ze skomplikowanej kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz znaków
specjalnych. Zawsze warto sprawdzić wiarygodność strony, z której korzystamy oraz jej
właściciela. Z pomocą przychodzi tak zwany certyfikat SSL – należy sprawdzać czy strona
posiada to zabezpieczenie, szczególnie gdy się na niej logujemy.
NIE PODAWAJ NIKOMU SWOICH HASEŁ.

Pomimo, że wydaje się to bardzo uciążliwe
jest to niezwykle ważne, aby nie używać jednego hasła do szeregu profili. Uzyskanie hasła
do jednego konta może spowodować naruszenie danych w szeregu innych usług lub serwisów.
WYKORZYSTUJ UNIKALNE HASŁA DO SWOICH KON T.

RODZICE PAMIĘTAJCIE O TYM, ŻEBY NIE DAWA Ć DZIECIOM CAŁKOWITE J SWOBODY W SIECI.

Ustawiajcie blokady rodzicielskie, które uchronią Wasze dzieci przed mnóstwem
niebezpieczeństw wirtualnego świata. Systematycznie śledźcie aktywność dziecka w sieci
i natychmiast reagujcie na niepokojące sytuacje.
WSPÓLNIE Z DZIECKIEM ODKRYWAJCIE WARTOŚCIOWE ŚCIEŻKI WIRTUALNEGO ŚWIATA
I JEGO MOŻLIWOŚCI, A CO ZA TYM IDZIE UCZCIE MĄDREGO KORZYSTANIA Z SIECI.
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