ª Що е това Интернет?
Това е световна компютърна мрежа, съдържаща най-разнообразна информация, предоставяща възможности за : обучение, делови контакти, развлечение.

Безопасен Интернет

ª Кой управлява Интернет?
Никой !!
Всеки, който притежава или има достъп до
компютър с необходимото програмно осигуряване, може да предлага в Интернет всякаква информация и идеи.

Принципи, регулиращи
безопасното ползване на
Интернет

ª Родители! Пътешествието в
Интернет е занятие за цялото
семейство
Интернет прилича на подобните средства за информация като радиото, видеото, телевизията,
книгата. За да могат децата да използват по найдобрия начин Мрежата, са необходими съветите
и напътствията на възрастните. Право и задължение на родителите е да определят условията и
границите за ползване на Интернет от децата.
Интелектуалното, емоционалното и физическото
развитие на всяко дете е индивидуално. Родителите най-добре от всички останали са способни
да преценят кога техните деца са готови самостоятелно да ползват съдържащата се в Интернет
информация.
Ако не сте запознати с Интернет, обърнете се за
помощ към библиотечните специалисти, запишете се на курс, посъветвайте се с приятели ... попитайте собственото си дете ! Прегледайте заедно
сайтовете и си набележете тези, които са Ви харесали или заинтересовали. Ако сте попаднали
на информация, която, по Ваше мнение, е неподходяща за Вашето дете, постарайте се да го убедите в правотата си.
Родителите винаги трябва да знаят кога децата
им са в Интернет. Ако Ви вълнува какво търсят те
там, то поставете компютъра в стаята, в която се
събира семейството.
Не оставяйте детето си само с компютъра и когато то е още съвсем малко.Регулярно проверявайте с какво се занимава то в момента.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
«ЗЛАТНА НИВА» гр.АЙТОС

ª Родители ! Научете своите деца :
Резултатно да търсят информация в Интернет;
Критически да я оценяват
Да развиват навици за общуване в Мрежата
да помнят, че тяхното пътешествие в Интернет не може да остане дълго време в тайна.

Разговори с непознати
Убедете детето си, че разговорите с непознати в Интернет не са по-малко опасни от разговорите с непознати на улицата или по телефона. Обяснете, че при никакви обстоятелства то не трябва да съобщава своя адрес, телефон, парола или каквато и да е друга информация за частния живот на семейството.
Предупредете детето, че то трябва да Ви
уведоми и поиска разрешението Ви, ако пожелае да се срещне с някой от новите си познати в Мрежата.
Никакви тайни !
Обяснете на детето, че е длъжно да споделя
с Вас “компютърните си тайни”, а също и за
всичко, което го е изплашило, обидило или
възмутило по време на работа в Интернет.

Когато купувате РС
Предпазвайте детето си от всякакви комерсиални новости, предназначени за
младите ползватели.
Предупредете го за това, че не трябва да
изпълнява непознати за него команди, каквито има в различните програми, защото
те могат да нанесат непоправима вреда на
вашия компютър.
Как работят филтрите в Интернет
Повечето филтри блокират думи, фрази,
тематични рубрики и отделни рубрики в
Интернет.
Има филтри, които :
блокират избрани сайтове;
блокират всички сайтове, освен разрешените;
позволяват проследяването на други програми : електронна поща, чатове, новости;
блокират всякакви сайтове и ги разблокират само след Ваше разрешение.
По принцип, всички филтри :
са създадени на базата на английски език;
изискват постоянно обновяване и модернизация;
не могат да определят контекста, в който е
използвана избраната дума, което води до
блокиране на полезни сайтове;
Защо само Вие можете да осигурите стопроцентова защита на Вашето дете от
вредната информация в Интернет?!
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са създадени на базата на английски език;
изискват постоянно обновяване и модернизация;
не могат да определят контекста, в който е
използвана избраната дума, което води до
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Защо само Вие можете да осигурите стопроцентова защита на Вашето дете от
вредната информация в Интернет?!
Защото:
никакви филтри не могат да блокират достъпа до информация, която вие оценявате
като неподходяща;
не съществуват филтри, които да не могат
да бъдат преодолени;
работата на филтрите не винаги съответства на рекламните обещания (тестовете
показват, че нито един от филтрите не е в
състояние да блокира агресивните сайтове);
работата на филтрите не може да бъде
съобразена с интелектуалните възможности на всяко отделно дете;
филтърът не учи детето на собствено мнение и самоконтрол;
изборът на забранени думи и теми се определя от създателя на програмата в съответствие с неговия вкус и убеждения. В
числото на изключените думи и теми могат да попаднат и полезни сайтове: за сексуалното образование, за опазването на
околната среда, по здравни проблеми и
пр.
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