Připojte se k aktivitám
„Dne bezpečnějšího internetu“
a vyhrajte hodnotnou cenu!

Den bezpečnějšího internetu
JE TADY!
Soutěž u příležitosti
„Dne bezpečnějšího
internetu“

„Den bezpečnějšího internetu“ je zde. V jeho rámci se koná po celé naší republice mnoho doprovodných akcí
osvětového charakteru. Pro všechny organizace, které se k aktivitám „Dne bezpečnějšího internetu“ připojí, pořádá
Národní centrum bezpečnějšího internetu soutěž.
Více informací naleznete na webových stránkách Národního centra bezpečnějšího internetu:
www.saferinternet.cz a www.saferinternetday.cz.
Soutěž se doposud setkala s velkým ohlasem, do dnešního dne (8. 2. 2011) máme informace od celkem 63 škol
a knihoven po celém území naší republiky. Vzhledem k tomu, že k nám dochází stále další informace o nových
aktivitách, budeme vás o celkovém počtu připojených subjektů samozřejmě dále informovat.

Mladá generace dnes
nerozlišuje mezi světem
on-line a off-line. Pro ní
existuje svět jeden
a internet je jeho
nedílnou součástí…

Internet dnes hraje klíčovou roli ve způsobu komunikace, a to především u naší mládeže. Nejmodernější
technologie se dnes už staly zcela běžnou součástí životů mladé generace. Díky jejich rychlému použití, okamžité
reakci i anonymitě nabízí neomezené možnosti vlastního vyjádření a komunikace, která ovšem může přinášet různá
překvapení a v některých případech být až nebezpečná. A to je důvod, proč jsou otázky osvěty a diskuze o tématech
online bezpečnosti tak aktuální.
Rádi bychom s Vaší podporou pomohli mladým lidem pohybovat se v jejich digitálních světech, ve kterých dnes
žijí prakticky nonstop. Chceme nabídnout pomocnou ruku i rodičům a pedagogům, a to především v otázkách
porozumění digitálním technologiím a jejich úskalím. Je naším cílem, aby rodiče sehráli aktivní úlohu v online
životech svých dětí a dokázali je bezpečně provést jejich nástrahami.
Pro podporu Vašich aktivit v rámci „Dne bezpečnějšího internetu“ máme k dispozici mnoho materiálů, které najdete na
internetových stránkách www.saferinternet.cz a www.Bezpecne-online.cz. Stačí se zaregistrovat a připravené
materiály jsou pro vás k dispozici zdarma.
Hlavní témata, která jsou v souvislosti s využíváním internetu a mobilních technologií mladou generací aktuální:






Ochrana vlastního soukromí
Zodpovědnost za vlastní aktivity ve světě online
Ochrana před obtěžujícím a nežádoucím obsahem
Ochrana před nebezpečným kontaktem
Nebezpečí anonymity a nástrahy jejího zneužití

A nezapomeňte, “Internet, je víc než jen hra, je to váš život!”

Pro více informací kontaktujte Národní centrum bezpečnějšího internetu
Pavel Vichtera, koordinátor projektu +420 257 329 315, www.saferinternet.cz

