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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ
Денят за безопасен интернет се отбелязва всяка година във втория вторник на февруари. Целта на
тази инициатива на Европейската комисия, която стана вече глобална, е да се обединят институции,
организации, бизнес и гражданско общество и чрез различни инициативи и кампании да се заостри
вниманието към необходимостта да се полагат още повече общи усилия за превръщането на дигиталния
свят в по-безопасна и полезна среда за развитието на децата.
За първи път този ден се отбелязва през 2004 година от Европейската мрежа от центрове за безопасен
интернет Insafe. Започнал като европейска инициатива, тази година – за 15-ти пореден път ще се
реализират инициативи в над 140 държави на всички континенти.
От кибертормоза до социални мрежи всяка година SID има за цел да отговори на актуалните проблеми,
които засягат най-вече младите потребители онлайн.
Интернет е мощен инструмент с огромни възможности за учене, повишаване на уменията и придобиване
на нови способности и знания. Въпреки това, с възможностите идват и рисковете.
Целта на SID е да повиши осведомеността, но и да помогне чрез конкретни действия, за да създаде не само
безопасно, но и да бъде по-добро място, когато сте онлайн. За да се постигне тази цел, SID предлага на
децата, младите студенти, учителите, родителите, индустрията, политиците, лицата, вземащи решения и
други заинтересовани страни възможност за съвместно създаване на по-добър интернет. Децата започват
да използват интернет от 7-годишна възраст; между 9 и 16 годишна възраст, средното време, което те
харчат онлайн, възлиза на 88 минути.
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Те се нуждаят от качествено съдържание, за да стимулират въображението си и в помощ на учебния
процес, както и от умения и инструменти за безопасно и отговорно използване на Интернет. За постигането
на поставената цел ключово значение има развиването от най-ранна възраст на дигитално-медийна
грамотност и умения у децата. Изключително важна роля тук имат възрастните – семейства и
образователни институции, които трябва да помагат за развиване на тези умения.
Темата на тазгодишните тържества е "Създаване, свързване и споделяне на уважение: По-добър интернет
започва с вас“. Тя е призив за действие за всеки заинтересован участник да играе ролята си в създаването
на по-добър интернет за всички, особено за най-малките потребители. Нещо повече, това е покана за всички
да се присъединят и да се ангажират с другите по уважителен начин, за да осигурят по-добро цифрово
изживяване.
Инициативите, които ще се реализират през 2018 г., насърчават кибер културата, медийната грамотност,
критичното мислене и цифровите умения, и ще обръщат внимание на интернет рисковете в обществото,
особено за децата.

"Новите инициативи, които стартираме днес, са отворени за всички ангажирани със създаването на побезопасен интернет. Очаквам с нетърпение да видя нови инициативи от обикновения потребител в цяла
Европа.
Насърчавам хората да се включат активно, за да отведем на едно ново ниво новите ни цифрови умения,
кибернетично разбиране и медийна грамотност.", каза комисар Мария Габриел.
Заместник-председателят на Европейската комисия отговарящ за Единния цифров пазар Андрус Ансип
допълни: "Осъзнаването на онлайн рисковете е от решаващо значение както за родителите, така и за
непълнолетните. Трябва да защитим децата си, но работата за повишаване осведомеността не спира до
тук: всеки може да направи нещо като обръща повече внимание на поведението си онлайн, от промяна на
паролите до внимателна преценка преди да сподели съдържание или да отвори подозрителни имейли."
Наред с другите инициативи, #SaferInternet4EU включва състезание, което започва на 1 март и е
насочено към различни проекти, целящи да направят интернет по-безопасен за децата. Освен това,
европейските учители имат на разположение ресурси и дейности за подпомагане на преподаването по
онлайн безопасност и кибер хигиена чрез платформата "Масов отворен онлайн курс за обучение" (MOOC).
Повече информация за инициативите #SaferInternet4EU може да се намери в портала на ЕС
betterinternetforkids.eu.
За повече информация и подаване на сигнали посетите: http://safenet.bg/bg/.
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