Правила
за online безопасност за учениците
1. Няма да давам лична информация - домашен адрес или телефон, служебен адрес
или телефон на родителите ми, или името и адреса на училището ми без
разрешението на родителите ми.
2. Ще казвам веднага на моите родители, ако съм попаднал/а на информация,
която ме безпокои.
3. Няма да се срещам с никого, с когото се срещам online, преди да съм проверил/а
с родителите си. Ако родителите ми се съгласят да се срещнем, ще бъде на
публично място и моите родители ще ме придружават.
4. Няма да изпращам на никого моя снимка или нещо друго, преди да сме го
обсъдили с моите родители.
5. Няма да отговарям на никакви съобщения, които са обезпокояващи или ме
карат да се чувствам неудобно. Не е моя грешката, ако получавам такива
съобщения. Ако получа такива съобщения, ще кажа веднага на моите родители, за
да се свържат с нашия Интернет доставчик.
6. Ще говоря с родителите си за установяването на правила за online безопасност.
Ще решим по кое време на деня и колко дълго мога да съм online, и кои са
подходящите места за посещение. Няма да посещавам други места или да
нарушавам правилата без родителско разрешение.
7. Няма да давам на никого моята Интернет парола (дори и на най-добрите ми
приятели) освен на моите родители.
8. Ще бъда добър online гражданин и няма да наранявам никого или да правя
незаконни неща.

http://www.az-deteto.bg/safe/

Правила
за online безопасност
за родители
Поемайки отговорността за използването на компютъра от децата online,
родителите могат да намалят потенциалните рискове от работата online.
Създайте семейни правила:
* Никога да не посочвате идинтифицираща информация - домашен адрес, име на
училище или телефонен номер в обществено съобщение като "чат" (разговор) или
"дъска за обяви". Бъдете сигурни, че вие и детето познавате човека и му вярвате,
преди да дадете подобна информация по електронната поща. Внимателно
премислете, преди да разкриете каквато и да било информация като възраст,
семейно положение или финанси.
* Изучете Интернет услугите, които детето Ви ползва. Ако не знаете как да се
включите, накарайте детето си да ви покаже как. Разберете какъв тип
информация се предлага и има ли начин родителите да блокират нежелан
материал.
* Не позволявайте на детето си да се среща с друг компютърен потребител без
ваше разрешение. Ако е уредена среща, направете я на публично място и
непременно придружете детето.
* Не отговаряйте на съобщения или обяви от "дъска за обяви", които са
неприлични, нецензурни, войнствени, заплашителни или ви карат да се чувствате
неудобно. Окуражавайте децата си да ви казват ако са прочели такива съобщения.
Ако Вие или вашето дете получите обезпокояващо съобщение, със сексуално
съдържание или заплашително, препратете съобщението до Вашия Интернет
доставчик и настоявайте за вземане на подходящи мерки за прекратяване на
подобни съобщения.
* Запомнете, че хората лесно могат да се преструват. Тъй като не можете да видите
или чуете човека online, много лесно меже да се представи за някой друг. Така че
някой, който online претендира, че е 12 годишно момиче, може да е 40 годишен
мъж в реалния живот.
* Помнете, че не всичко което четет online е истина. Всяко предложение, което
изглежда твърде привлекателно, може да е лъжа. Бъдете много предпазливи
относно каквито и да е оферти, които изискват от вас да отидете на среща или
някой да посети дома ви.
* Установете разумни правила за поведение на децата ви онлайн. Обсъдете тези
правила с тях, напишете ги и ги поставете до компютъра като напомняне. Не
забравяйте да следите за спазването на тези правила, особено за времето, през
което детето ви работи с компютъра. Ако детето ви или подрастващ обсебва
изполването на online услуги, особено късно през нощта, това може да е знак за
потенциалeн проблем. Помнете, че компютрите не са детегледачки.

* Направете спазването на правилата семейна дейност. Помислете за място на
компютъра във всекидневната, а не в детската стая.
* Опознайте техните online приятели, така както познавате и другите им
приятели.

http://helpline.bg/index.php?id=1840
Родители и деца ще получават специализирана онлайн консултация за рисковете
в Интернет на новооткритата онлайн линия.
Започва да функционира Българска линия за онлайн безопасност. Така въпросите
на родителите относно рисковете за децата им, докато са пред компютрите, ще
могат да получат отговори. Екип от специалисти ще отговаря на питанията по
телефона, на имейл или по Скайп. Линиите ще бъдат отворени и за всички деца,
които са почувствали някаква заплаха за сигурността си, докато са в Интернет.
Консултанти и психолози ще отговорят на всички питания на мобилен телефон
124 123, който ще работи всеки ден от 10 до 16 часа. Цената на разговора е 15
стотинки за всички мобилни оператори, без значение от продължителността на
разговора. Екип от професионалисти ще поема обажданията. Те ще предлагат
подкрепа и помощ за справяне с трудна или опасна ситуация в интернет, в която е
попаднало детето. Гарантирана е поверителността на информацията, която се
споделя. Според общоевропейско проучване, поръчано от ЕК 77 % от децата
между 13 и 16-годишна възраст и 38 % от 9 до 12–годишните деца имат профил в
сайт за социални контакти. Една четвърт от тях посочват, че техният профил е
публично достъпен. Много от тях са посочили своя адрес и телефонен номер.

http://roditeli.org
Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) е създадена по проект, подкрепен от
Европейската комисия в рамките на програмата „Безопасен интернет“. Към тази
програма се изгради Националният център за безопасен интернет. С откриването на
БЛОБ Центърът завършва своето изграждане като пълноправен член на Европейската
мрежа от центрове за безопасен интернет INSAFE от три компонента: Горещата линия
за борба с вредното и незаконно съдържание – web112.net, функционираща към
Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Център за обучение и
популяризиране - www.safenet.bg, ръководен от Фондация "ПИК" и Асоциация
"Родители" и Консултативен център за деца и родители за проблеми на деца онлайн –
www.helpline.bg, управлявана от Асоциация "Родители".
Българската линия за онлайн безопасност е телефонна и онлайн линия по Скайп и
имейл. Консултанти психолози и педагози ще отговорят на всички питания на мобилен
телефон 124 123, който ще работи всеки ден от 10 до 16 часа.
Трите мобилни оператора, които като членове на Обществения съвет за безопасен
интернет активно участват в дейността на Центъра за безопасен интернет. Обаждането
е 0,15 стотинки за проведен разговор независимо от продължителността му.
Линията работи в сътрудничество с Горещата линия за борба с вредното и незаконно
съдържание в българското интернет пространство. Сигналите за посегателства срещу
непълнолетни през интернет ще бъдат веднага предавани на екипа на web112.net, която
след проверка и трасиране ще ги предава на компетентните български и чуждестранни
институции и служби.
На БЛОБ могат да се обаждат деца и тийнейджъри и да задават своите въпроси за
безопасността в интернет, родители с питания за безопасността на своите деца и
професионалисти, работещи с деца.
Мисията на БЛОБ е да изгражда една по-безопасна за деца и тийнейджъри интернет
среда, да информира децата, родителите, учителите и професионалистите за рисковете
в интернет за непълнолетните и за начините, по които да ги предотвратят.

Образователна игра "Аз съм онлайн"
Подрастващото поколение няма проблеми да борави с компютрите. Спецове са на игри,
приложения, интернет още от невръстна възраст. Служат си с клавиатурата и мишката
не по зле от хакер, но са все още деца и не си дават сметка за опасностите на живота.
Регистрирайки се където им падне, пишейки си с непознати те неволно дават
информация за себе си, което впоследствие може да е опасно.
Денят за безопасен интернет се проведе тази година /2011/ за 8 път и е под мотото
"Това не е просто игра, това е твоят живот!". В него се включиха над 100 училища от
България. С играта, която се казва "Флашко в страната на спамчетата", се поставя този
важен въпрос пред ученици, учители и родители. Целта на играта е да научи децата
безопасно да ползват глобалната мрежа и да внимават какви сайтове посещават.
Родителите и учителите също трябва да дадат своя принос като помагат на децата да
придобият
умения
за
общуване
и
представа
за
реалността.

Как да защитя детето си от опасностите в
Интернет?

http://www.virusdefence.org/Internet-safety-tips-for-parents-children-teachers.html

http://www.mckk.bia-bg.com/adults.htm

