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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ
На 11 февруари се отбелязва международният Ден за безопасен интернет. Отбелязването на деня
започва през 2004 г. по инициатива ва Европейската комисия, Денят за безопасен интернет се отбелязва
всяка година през февруари в повече от 150 държави. Мотото за тази година е „Заедно за по-добър
интернет“.За поредна година в световен мащаб се организират събития и кампании, насочващи вниманието
на хората към „капаните“ в интернет и това как мрежата може да стане по-сигурно място. Това е и една от
каузите на Европейската комисия за защита на децата в интернет.
От кибертормоз до социални мрежи всяка година Денят за безопасен интернет цели да се справи с
актуалните проблеми, които засягат особено младите потребители онлайн. Интернет е мощен инструмент
с огромни възможности за учене, усъвършенстване на умения и придобиване на нови способности и знания,
както и участие в обществото. Въпреки това, с възможности идват рискове. Целта на Деня за безопасен
интернет е да повиши осведомеността, но и да помогне чрез конкретни действия за създаване не само на
безопасно място, но и на по-добро място, когато сте онлайн. За постигането на тази цел Деня за безопасен
интернет предлага възможност на деца, млади студенти, учители, родители, индустрия, политици, лица,
вземащи решения и други заинтересовани страни, да създават по-добър интернет.
Тази година честванията на Деня на по-безопасен Интернет се провеждат във вторник, 11 февруари.
През 2020 г. денят продължава под темата на миналата година „Заедно за по-добър интернет“, за да се
подчертае, че всички ние играем роля в създаването на по-добър интернет. Дигиталният свят не разпознава
никакви граници и затова се нуждаем всички да се присъединим и да работим с другите по начин, който
гарантира по-добро цифрово изживяване за всички нас и особено за по-младите потребители.
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Европейската комисия отбелязва деня с експертен семинар за проучване на потенциала на
изкуствения интелект в борбата срещу онлайн материали за сексуално насилие над деца и с инициатива,
ръководена от младежи.

През 2019 година бе публикувана брошура, представяща
Европейската стратегия за по-добър Интернет за децата
и други допълнителни мерки. Европейският съюз е
начело на защитата на цифровите права на децата
повече от 30 години. Европейската стратегия за по-добър
интернет за деца има за цел да разшири възможностите
онлайн и активно да се справи с рисковете онлайн за
нашите деца. Това става чрез набор от допълнителни
мерки, включително финансиране, координация и
саморегулиране.
В България, Денят за безопасен интернет сложи началото на няколко кампании. Онлайн кампанията
срещу езика на омразата в интернет #ГероятСиТи беше замислена и реализирана от Младежкия панел на
Центъра за безопасен интернет с помощта на Фондация „Гласът на децата“. За втора поредна година бяха
обявени и „Дни на медийната грамотност“. В рамките на инициативата, Коалицията за медийна грамотност
в образованието, обединяваща 15 организации, предостави на училища, библиотеки и различни
организации материали за организиране на дейности с деца, млади хора и родители като планове за
занятия и за родителски срещи, презентации, печатни материали и методики.
Полезни връзки:
Дейности на Европейския съюз по темата и Деня за безопасен интернет:
Новини за събитията, с които Европейската комисия отбелязва Деня за безопасен интернет https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/safer-internet-day-2020
Страница на Деня за безопасен интернет - https://www.saferinternetday.org/
Видео за Деня за безопасен интернет - https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w
Better Internet for Kids - ресурси за онлайн безопасността и повече информация за мрежата на
Европейските центрове за безопасен интернет - https://www.betterinternetforkids.eu/
Брошура, представяща Европейската стратегия за по-добър Интернет за децата и други
допълнителни мерки - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/building-safer-and-better-digital-spacechildren-eu-brochure
За България:
Повече информация за събитието в България може да се намери на https://www.safenet.bg/bg/
За отговори на въпроси или при проблем, свързан със сигурността онлайн, винаги може да се
свържете с Националния център за безопасен интернет на телефон 124 123 или в чата на safenet.bg
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