A Biztonságosabb Internet Napot (SID) az Európai Unió Safer Internet Program
akciótervének keretein belül ma már a világ több mint 100 országában – köztük az Európai
Unió mind a 27 tagállamában – minden év februárjának második keddjén, ugyanazon a
napon rendezik meg. A kampány célja, hogy az online technológiák és mobil eszközök felelős
és biztonságosabb használatára ösztönözzen. Ezen a napon a szakemberek világszerte felhívják
a figyelmet az internet lehetséges veszélyeire, így a zaklatásra, a gyermekpornográfiára és
egyéb illegális és káros tartalmakra.
A felhasználók között napjainkban egyre magasabb a fiatalok száma, akik kíváncsiságuknál és
jóhiszeműségüknél fogva talán kevésbé körültekintőek, ezáltal védtelenek az internet
veszélyeivel szemben. Míg felnőttként igyekszünk tudatosan kezelni levelezéseink, munkáink
tartalmát és óvjuk személyes adatainkat, addig a gyermekekből életkori sajátosságaikból
fakadóan hiányozhat a gyanakvás.
Mint tudjuk, az internet egy rendkívül hasznos felület, ám csak akkor tudjuk az előnyeit élvezni,
ha elővigyázatosak vagyunk. A világhálón való szörfölés ugyanis komoly károkat okozhat. Az
egyik legnagyobb veszélyforrás az, hogy az interneten senkinek nincs „arca”, bárminek
kiadhatja magát. A gyerekek, fiatalkorúak esetében ezért is nagyon fontos, hogy a szülő tudjon
arról, kivel tart kapcsolatot a gyermeke, így fel tudja hívni a figyelmét a veszélyre.
Éppen ezért különösen fontos, hogy megtanítsuk számukra, miként védekezhetnek az
adathalászat és más felhasználók rosszindulata ellen.
Számolni kell azzal is, hogy az internet „nem felejt”, vagyis ami felkerül a világhálóra, az
nagy valószínűséggel ott is marad. Kétszer is meg kell tehát gondolni, hogy milyen képet vagy
tartalmat töltünk fel.
Sokan ellenállhatatlan vágyat éreznek arra, hogy megosszák ismerőseikkel, mikor-hol
tartózkodnak, és mit csinálnak éppen. Könnyen előfordulhat, hogy mire a család hazaér, már
csak hűlt helyét találja értékeinek.
Növelheti biztonságunkat, ha számítógépünket tűzfal és vírusirtók védik: ellenőrizve ezáltal
gépünk internetes forgalmát, megakadályozva az illetéktelen behatolásokat.
Amennyiben nyilvános hálózatról csatlakozunk az internetre, úgy ügyeljünk arra, hogy
lehetőség szerint ez idő alatt ne intézzünk személyes ügyeket. A világhálón történő
ismerkedéskor gondoljuk meg, kinek milyen információt adunk ki magunkról.
A legkevesebb, amit saját védelmünk érdekében tehetünk, hogy az internethasználattal eltöltött
időben mindig kellő körültekintéssel viseltetünk.



Kezeld óvatosan azokat, akik a világhálón veszik fel veled a kapcsolatot! Nem tudhatod
biztosan, ki van valójában a profil mögött!



Gondold át, mit osztasz meg a közösségi oldalakon! Ami egyszer felkerül (kép, poszt,
vélemény), az teljesen sohasem törölhető onnan.



Ne tegyél közzé és ne ossz meg mással kihívó képet!



Ha találkozni szeretnél valakivel, akit online ismertél meg, mindig szólj előtte
valamelyik szülődnek, és csak az ő engedélyével tedd azt meg. Első alkalommal szülői
jelenléttel találkozz vele!



Fogadd el, hogy szüleid biztonsági szűrőt állíthatnak be a gépeden, ezzel felügyelve,
korlátozva az internethasználatodat! Ez a te érdekedet szolgálja, annak alkalmazásával
nagyobb biztonságban lehetsz az online világban.

Ne adjuk meg senkinek sem a jelszavunkat!
Ne adjunk meg e-mailben bizalmas adatokat! (Pl. banki adatokat, jelszavakat.)
Ne nyissuk meg a gyanús levél csatolmányát, ellenőrizzük a feladót!
Ne osszunk meg túl sok adatot, információt magunkról!
Ne látogassunk illegális és káros tartalmú oldalakat!
Ne feledjük gyermekeink figyelmét felhívni a biztonságos internethasználat szabályaira,
valamint arra, hogy ha bármilyen sérelem éri őket a neten, azt rögtön jelezzék!

